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[Уредба о поступку оцене хабилитационих радова при избору 
универзитетских наставника, од 19. јануара 1955. године] 

 
На основу члана 60 став 1 Општег закона о универзитетима („Слу-

жбени лист ФНРЈ” број 27/54) и члана 75 Уставног закона о основама дру-
штвеног и политичког уређења и о органима власти Народне Републике 
Србије, Извршно веће Народне Републике Србије доноси 

 
У Р Е Д Б У  

О ПОСТУПКУ ОЦЕНЕ ХАБИЛИТАЦИОНИХ РАДОВА ПРИ  
ИЗБОРУ УНИВЕРЗИТЕТСКИХ НАСТАВНИКА 

Члан 1 

На оним факултетима Универзитета у Београду на којима се до 
ступања на снагу Општег закона о универзитетима за избор у звање редов-
ног професора, ванредног професора и доцента (универзитетског настав-
ника) тражио докторат научног степена и убудуће може бити за универзи-
тетског наставника само кандидат који има докторат научног степена. 

На факултетима на којима се до ступања на снагу Општег закона о 
универзитетима за избор у звања наведена у претходном ставу није тражио 
докторат научног степена, за универзитетског наставника може бити би-
ран само кандидат који има докторат научног степена или свршени факул-
тет са примљеним хабилитационим радом. 

До доношења Закона о универзитетима Народне Републике Срби-
је, при избору универзитетских наставника хабилитациони радови оцењи-
ваће се по поступку одређеним овом уредбом. 

Члан 2 

Као хабилитациони рад може се поднети објављени или необја-
вљени научни или стручни рад кандидата. 

Члан 3 

Хабилитациони рад оцењује факултетска комисија, коју образује 
управа оног факултета за који се врши избор наставника. 

Комисија се састоји од три до пет чланова. 
За члана комисије могу бити бирани само професори Универзитета. 



 171 

Факултетска управа одређује претседника комисије из реда члано-
ва комисије. 

Комисија за оцену хабилитационог рада образује се најдаље за 15 
дана по завршеном конкурсу. 

Члан 4 

Предлог за израду хабилитационог рада, односно за признање из-
рађеног рада за хабилитациони, подноси факултетској управи сам канди-
дат. 

Комисија одобрава теме за хабилитациони рад. 

Члан 5 

Одредбе ове уредбе примењиваће се и на избор универзитетских 
наставника по којима Савет за просвету и културу НРС није дао сагла-
сност до дана ступања на снагу Општег закона о универзитетима. Канди-
дат ће поднети свој хабилитациони рад факултетској управи у року који 
она одреди. Уколико кандидат не поступи овако у наведеном року сматра-
ће се да је одустао од пријаве за избор универзитетског наставника. 

Обавеза из претходног става односи се и на кандидата чији се из-
бор налази пред факултетском управом. 

Члан 6 

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гла-
снику НР Србије”. 
 
 
ИВ бр. 9 
У Београду, 19 јануара 1955 године 

 
Потпретседник Извршног већа, 

Воја Лековић, с. р. 
 
 

[Службени гласник Србије, 11 (1955), 6, стр. 69] 




