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[Правилник о настави на природно-математичким факултетима 
универзитета у ФНРЈ, од 10. септембра 1948. године] 

 
На основу чл. 2 и 16 Опште уредбе о комитетима Владе ФНРЈ, у 

сагласности са претседником Владе ФНРЈ, Комитет за школе и науку Вла-
де ФНРЈ прописује 

П Р А В И Л Н И К  
О НАСТАВИ НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИМ ФАКУЛТЕТИМА 

УНИВЕРЗИТЕТА ФНРЈ 

Члан 1 
На природно-математичким факултетима универзитета у Федера-

тивној Народној Републици Југославији установљавају се следећи отсеци, 
групе (струке) и уже струке: 

Ред. бр. Отсек Група (струка) Ужа струка 
I 
 
 
 
 
 
 

II 
 
 
 

III 
 
 
 

IV 
 
 
 

V 

Математичко-
физички 
 
 
 
 
 
Хемиски 
 
 
 
Биолошки 
 
 
 
Геолошки 
 
 
 
Географски 

1) математика 
 
2) физика 
 
3) астрономија 
4) геофизика 
 
1) хемија 
 
 
2) физичка 
    хемија 
    биологија 
 
 
1) геологија 
 
2) минералогија 
   са петрографијом 
   географија 

а) математика 
б) механика 
а) физика 
б) теориска физика 
.. астрономија 
а) геофизика 
б) метеорологија 
а) анорганска хемија 
б) органска хемија 
в) биохемија 
.. физичка хемија 
 
а) ботаника 
б) зоологија 
в) физиологија 
а) геологија 
б) палеонтологија 
а) минералогија 
б) петрографија 
а) физичка географија 
б) антропогеографија 
в)регионална географија 
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Члан 2 

Природно-математички факултет, у сагласности са комитетом за 
научне установе, универзитет и високе школе, односно са министарством 
просвете народне републике и са Комитетом за школе и науку Владе ФНРЈ 
отвараће наведене отсеке, групе (струке) и уже струке према својим могућ-
ностима. 

Члан 3 

Студије на природно-математичким факултетима трају четири го-
дине. 

Дипломски испит полаже се из уже струке. 

Члан 4 

Наставне планове и програме прописује комитет за научне устано-
ве, универзитет и високе школе односно министарство просвете народне 
републике у сагласности са Комитетом за школе и науку Владе ФНРЈ. 

Члан 5 

Нови наставни планови важе и за студенте уписане у школској 
1947/48 години. 

Члан 6 

За студенте које не обухвате нови наставни планови факултет ће 
израдити, према својим приликама, прелазне наставне планове. 
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Члан 7 

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 
листу Федеративне Народне Републике Југославије”. 

 
 

ИВ бр. 7454 
10 септембра 1948 године Београд 
 
 
Секретар Комитета за школе  
       и науку Владе ФНРЈ, 

            Иво Фрол, с. р. 
 

За Претседника Комитета 
за школе и науку Владе ФНРЈ, 

Претседник Комитета 
за културу и уметности Владе ФНРЈ, 

Владислав Рибникар, с. р. 
  

Сагласан, 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југославије 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
 

 
[Службени лист ФНРЈ, 4 (1948), 80, стр. 1233] 

 
 




