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[Уредба о избору ректора Универзитета и великих школа и де-
кана факултета, од 2. октобра 1948. године] 

 
На основу чл. 79 Устава Народне Републике Србије, а на предлог 

претседника Комитета за научне установе, Универзитет и високе школе, 
Влада Народне Републике Србије доноси 

 
У Р Е Д Б У  

О ИЗБОРУ РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА И ВЕЛИКИХ ШКОЛА И 
ДЕКАНА ФАКУЛТЕТА 

Члан 1. 

Ректори и проректори Универзитета и великих школа бирају се на 
скупштини универзитетских наставника. Скупштину универзитетских на-
ставника чине сви редовни и ванредни професори, доценти, предавачи и 
хонорарни наставници Универзитета, односно велике школе. 

Право бирања ректора и проректора имају сви чланови скупштине 
универзитетских наставника, осим хонорарних наставника. 

Избор се врши на почетку или на крају сваке школске године. 

Члан 2. 

За ректора Универзитета, односно велике школе може бити иза-
бран редован професор, а за проректора редован или ванредан професор 
Универзитета, односно велике школе. 

Универзитет односно велика школа може имати два проректора. 

Члан 3. 

Декана и продекана факултета бира факултетски савет. Факултет-
ски савет чине сви редовни и ванредни професори, доценти, предавачки и 
хонорарни наставници. 

Право бирања декана и продекана имају сви чланови факултетског 
савета, осим хонорарних наставника. 

Избор се врши на почетку или на крају сваке школске године. 

Члан 4. 

За декана факултета може бити изабран редован или ванредан про-
фесор, а за продекана редован и ванредан професор или доцент. 

Факултети могу имати два продекана. 
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У случају потребе други продекан може бити биран и у току школ-
ске године. 

Члан 5. 

Скупштина универзитетских наставника, односно факултетски са-
вет могу пуноважно решавати о избору ректора и проректора, односно де-
кана и продекана, ако је присутна већина наставника коjи имају право би-
рања, а о избору решавају већином гласова. 

Члан 6. 

Избор ректора и проректора потврђује претседник Владе, а избор 
декана и продекана потврђује претседник Комитета за научне установе, 
Универзитет и високе школе. 

Члан 7. 

Ближе одредбе за извршење ове Уредбе, прописаће претседник Ко-
митета за научне установе, Универзитет и високе школе уз сагласност 
претседника Владе. 

Овом Уредбом престају да важе сви ранији прописи уколико су у 
супротности са одредбама ове Уредбе. 

Члан 8. 

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

 
В. С. бр. 589 
У Београду, 2 октобра 1948 године 
 

Претседник Владе 
Народне Републике Србије, 
Петар Стамболић, с. р. 

Министар у Влади НРС и 
Претседник Комитета за научне 
установе, Универзитет и високе 

школе Владе НРС, 
Милка Минић, с. р. 

[Службени гласник Народне Републике Србије, 4 (1948), 46, стр. 358] 




