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[Закон о изменама и допунама Закона о универзитетима, од 18. 
маја 1960. године] 

 
У К А З  

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  
ЗАКОНА О УНИВЕРЗИТЕТИМА 

На основу члана 71 тачка 14 Уставног закона о основама друштве-
ног и политичког уређења и о органима власти Народне Републике Србије, 
проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о универзитетима, ко-
ји је усвојила Народна скупштина Народне Републике Србије на седници 
Републичког већа од 18 маја 1960 године. 

 
ИВ бр. 238 
У Београду, 18 маја 1960 године 
 
Претседник 
Народне скупштине, 
Јован Веселинов, с. р. 

Претседник 
Извршног већа, 

Милош Минић, с. р. 
 

 
З А К О Н  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О УНИВЕРЗИТЕТИМА 

Члан 1 

Члан 16 Закона о универзитетима мења се и гласи: 
„У Народној Републици Србији постоји Универзитет у Београду. 
У саставу Универзитета у Београду су ови факултети: 
са седиштем у Београду: Архитектонски, Ветеринарски, Грађевин-

ски, Економски, Електротехнички, Машински, Медицински, Пољопри-
вредни, Правни, Природно-математички, Рударско-геолошки, Саобраћај-
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ни, Стоматолошки, Технолошки, Фармацеутски, Филозофско-историски, 
Филолошки и Шумарски; 

са седиштем у Новом Саду: Машински, Медицински, Пољопри-
вредни, Правни, Технолошки и Филозофски; 

са седиштем у Нишу: Медицински, Правно-економски и Технички; 
са седиштем у Приштини: Филозофски; 
са седиштем у Суботици: Економски. 
Извршно веће Народне скупштине Народне Републике Србије мо-

же на предлог факултетског савета, а по саслушању мишљења Универзи-
тетског савета, оснивати одељења појединих факултета и у другим мести-
ма на територији Републике”. 

Члан 2 

Члан 23 мења се и гласи: 
„Дужина трајања појединих врста редовне наставе одређује се ста-

тутом факултета.” 

Члан 3 

У члану 145 став 2 на крају тачке 6) ставља се тачка и запета и до-
даје се нова тачка 7), која гласи: 

„7) решава о упису студената”. 

Члан 4 

После садашњег члана 170 уносе се нови чланови 171, 172 и 173, 
који гласе: 

„Члан 171 

Постојећи Филозофски факултет у Београду дели се на новоосно-
вани Филозофско-историски и Филолошки факултет у Београду. Одлуку о 
распореду наставног и другог особља постојећег Филозофског факултета 
на означене новоосноване факултете, као и расподели финансиских сред-
става и инвентара, донеће Универзитетски савет Универзитета у Београду. 

Филозофско-историски и Филолошки факултет у Београду почињу 
са радом школске 1960/61 године, када престаје са радом постојећи Фило-
зофски факултет у Београду. 
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Извршно веће Народне скупштине Народне Републике Србије од-
редиће почетак рада Саобраћајног факултета у Београду, Машинског и 
Медицинског факултета у Новом Саду, Медицинског, Правно-економског 
и Техничког факултета у Нишу, Филозофског факултета у Приштини и 
Економског факултета у Суботици. 

Универзитетски савет одредиће матичарске комисије за факултете 
из претходног става са задатком да изврше припреме за почетак рада ових 
факултета, а нарочито да расписују конкурс и изврше избор наставника и 
факултетских сарадника, утврде привремени наставни план и програм и 
изврше упис студената. 

Чланови матичарске комисије именују се из редова универзитет-
ских наставника. 

Решењем о именовању матичарске комисије одређује се и рок за 
извршење задатака комисије. 

Члан 172 

Овлашћује се Универзитетски савет да до краја школске 1960/61 
године, на предлог односног факултета, а у сагласности са Извршним ве-
ћем Народне скупштине Народне Републике Србије, доноси одлуке о уво-
ђењу ванредног студирања, о утврђивању врста степена наставе и дужини 
трајања редовне наставе, о упису или настављању студија на одговарају-
ћим факултетима лица која су завршила више школе, као и о другим мера-
ма за унапређење и реорганизацију наставе на Универзитету. 

Члан 173 

Решења која у управном поступку доносе универзитетски односно 
факултетски органи коначна су уколико овим законом није друкчије одре-
ђено, и против њих се, сагласно посебним прописима, може покренути 
управни спор.” 

Члан 5 

Садашњи члан 171 постаје члан 174. 

Члан 6 

Овај закон ступа на снагу осмог дана по објављивању у „Службе-
ном гласнику Народне Републике Србије”. 

 
 

[Службени гласник Народне Републике Србије, 16 (1960), 23, стр. 374–375] 




