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[Правилник о настави на правним факултетима универзитета у 
Федеративној Народној Републици Југославији, од 25. октобра 
1948. године] 

 
На основу чл. 2 и 16 Опште уредбе о комитетима Владе ФНРЈ, а 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 ПРАВНИМ ФАКУЛТЕТИМА УНИВЕРЗИТЕТА У 
ФЕДЕРАТИВНОЈ НАРОДНОЈ РЕПУБЛИЦИ ЈУГОСЛАВИЈИ 

Члан 1 

Рок учења на правним факултетима траје четири године. 

Члан 2 

После ових положених испита прописаних наставним планом, сту-
денти правног факултета добијају диплому о завршеним студијама на 
правном факултету и академски назив „дипломирани правник”. 

 

Члан 3 

Наставне планове и програме правних факултета прописују коми-
тети за научне установе, универзитет и високе школе односно министар-
ства просвете народних република у сагласности са Комитетом за школе и 
науку Владе ФНРЈ. 

Члан 4 

Нови наставни планови важе и за студенте уписане школске 
1947/48 године. 

Члан 5 

За студенте старијих годишта израдиће факултети, према својим 
приликама, прелазне наставне планове који треба да обухвате оне предме-
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те из новог наставног плана које ти студенти нису слушали током својих 
досадашњих студија. 

Члан 6 

Ступањем на снагу овог правилника престаје важност Правилника 
о настави на правним факултетима универзитета у Федеративној Народној 
Републици Југославији, од 14 октобра 1948 године („Службени лист 
ФНРЈ” бр. 84/46), као и свих досадашњих прописа о настави на правним 
факултетима, уколико су у супротности са овим правилником. 

Члан 7 

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 
листу Федеративне Народне Републике Југославије”. 
 
 
ИВ бр. 9030 
25 октобра 1948 године 
Београд 
 
 

Претседник Комитета за 
школе и науку Владе ФНРЈ, 
Пуниша Перовић, с. р. 

За Потпретседника Комитета за 
школе и науку Владе ФНРЈ, 
Милутин Иванушић, с. р. 

Сагласан 
Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 
Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

 
 

[Службени лист ФНРЈ, 4 (1948), 95, стр. 1542] 




