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[Уредба о катедрама на факултетима Универзитета и великих 
школа, 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 КАТЕДРАМА НА ФАКУЛТЕТИМА УНИВЕРЗИТЕТА И  
ВЕЛИКИХ ШКОЛА 

Члан 1. 

Основна наставна и научна јединица на факултету је катедра. 
Катедра обухвата један или више сродних предмета исте научне 

гране. 

Члан 2. 

Задаци катедре су да унапређује наставу, развија науку, организује 
научно-истраживачки рад и подиже наставни и научни кадар. 

У том циљу катедра има свој план рада. 

Члан 3. 

У састав катедре улазе: редовни и ванредни професори, доценти, 
предавачи, лектори, старији асистенти, асистенти, хонорарни наставници 
и хонорарни асистенти, као и други научни и стручни сарадници катедре. 

Члан 4. 

Катедра одржава редовне састанке. 

Члан 5. 

Катедром руководи и одговоран је за рад катедре шеф катедре. 
Шеф катедре може имати заменика. 
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Члан 6. 

Шеф катедре је редован, ванредан професор или доцент. 
Заменик шефа катедре је из редова наставног особља, а из састава 

те катедре. 

Члан 7. 

На основу мишљења факултетског савета, шефа катедре и његовог 
заменика именује претседник Комитета за научне установе, Универзитет и 
високе школе. 

Члан 8. 

При катедри могу постојати: институти, заводи, кабинети, лабора-
торијуми, музеји, семинари и сл., који служе настави и научно-истражи-
вачком раду. 

Члан 9. 

Руководиоце института, завода, кабинета, лабораторијума, семина-
ра и сл. који постоје при катедри, предлаже шеф катедре. 

Декан факултета, преко ректора Универзитета односно велике 
школе, са својим мишљењем доставља ове предлоге Комитету за научне 
установе, Универзитет и високе школе, који по њима доноси решење. 

Члан 10. 

О оснивању и организацији катедри решава универзитетски савет, 
односно савет велике школе на предлог факултетског савета уз потврду 
претседника Комитета за научне установе, Универзитет и високе школе. 

Члан 11. 

Ближе одредбе за извршење ове Уредбе прописаће претседник Ко-
митета за научне установе, Универзитет и високе школе. 
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Члан 12. 

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

 
 

В. С. бр. 588 
У Београду, 2 октобра 1948 године 
 

 
Министар у Влади НРС и 

Претседник Комитета за научне 
установе, Универзитет и високе 

школе Владе НРС, 
Милка Минић, с. р. 

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

 

 
 

[Службени гласник Народне Републике Србије, 4 (1948), 46, стр. 358-359] 
 
 




