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[Уредба о почетку рада новооснованих факултета Универзитета 
у Београду, од 10. јуна 1960. године] 

 
На основу члана 171 став 3 Закона о универзитетима Извршно веће 

Народне скупштине Народне Републике Србије доноси: 
 

У Р Е Д Б У  

О ПОЧЕТКУ РАДА НОВООСНОВАНИХ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИ-
ТЕТА У БЕОГРАДУ 

Члан 1 

Новоосновани факултети у саставу Универзитета у Београду, и то: 
Саобраћајни факултет у Београду, Машински и Медицински факултет у 
Новом Саду, Медицински, Правно-економски и Технички факултет у Ни-
шу, Економски факултет у Суботици и Филозофски факултет у Приштини 
отпочеће са радом у школској 1960/61 години. 

Факултети из претходног става вршиће у школској 1960/61 години 
упис студената прве године Универзитетски савет Универзитета у Београ-
ду (у даљем тексту: Универзитетски савет) може одредити да се у школ-
ској 1960/61 години или у наредним годинама врши упис студената за све 
године студија. 

Члан 2 

Припреме за почетак рада факултета из члана 1 ове одредбе врши-
ће матичарске комисије које се образују према одредби члана 171 став 4 
Закона о универзитетима. 

Избор наставника и факултетских сарадника који изврше матичар-
ске комисије потврђују односни факултетски савети. 

За наставника може бити изабрано лице које поред осталих услова 
има докторат наука или завршен факултет и примљен хабилитациони рад. 
За факултетског сарадника може бити изабрано лице које испуњава пропи-
сане услове. 

Члан 3 

Избор чланова факултетских савета које бирају студенти извршиће 
се до краја зимског семестра школске 1960/61 године. 
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Број чланова факултетског савета на факултетима из члана 1 ове 
уредбе које бирају факултетске управе, као и начин спровођења ових избо-
ра, одредиће Универзитетски савет. 

Члан 4 

Факултети из члана 1 ове уредбе поднеће на потврду своје статуте 
најдаље до краја зимског семестра школске 1960/61 године. 

Члан 5 

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гла-
снику Народне Републике Србије”. 

 
 

ИВ бр. 321 
У Београду, 10 јуна 1960 године 

 
 

Секретар 
Извршног већа, 
Радован Грковић, с. р. 

Претседник 
Извршног већа, 

Милош Минић, с. р. 
 
 

[Службени гласник Народне Републике Србије, 16 (1960), 28, стр. 496–497] 
 
 




