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[Уредба о спровођењу спајања Рударског и Геолошког факулте-
та у Београду у нови Рударско-геолошки факултет Универзите-
та у Београду, од 12. јуна 1956. године] 

 
На основу чл. 160 ст. 2 Закона о универзитетима („Службени глас-

ник НРС“ бр. 13/56) Извршно веће Народне скупштине Народне Републи-
ке Србије доноси 

 
У Р Е Д Б У  

О СПРОВОЂЕЊУ СПАЈАЊА РУДАРСКОГ И ГЕОЛОШКОГ ФА-
КУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ У НОВИ РУДАРСКО-

ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

Члан 1 

Рударски и Геолошки факултет Универзитета у Београду престају 
са радом дна 30 септембра 1956 године, а на дан 1 октобра 1956 године 
почеће са радом Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду. 

Сва права, обавезе и буџет ска средства Рударског и Геолошког 
факултета почев са 1 октобром 1956 године прелазе на Рударско-геолошки 
фкултет. 

Архивски материјал, инвентар и службеничке списе Рударског и 
Геолошког факултета преузеће на дан 1 октобра 1956 године Рударско-
геолошки факултет. 

Члан 2 

Избор чланова Факултетске управе Рударско геолошког факултета 
које бирају факултетски сарадници и сарадници факултетских установа 
извршиће се најдаље до 15 септембра 1956 године а избор чланова Факул-
тетског савета Рударско-геолошког факултета које бира Факултетска уп-
рава и члна кога бирају студенти, као и избор декана и продекана Рудар-
ско-геолошког факултета извршиће се најдаље до 30 септембра 1956 годи-
не. 

У Факултетску управу Рударско-геолошког факултета факултетски 
сарадници и сарадници факултетских установа бирају као целина из сво-
јих редова пет чланова, а Факултетска управа из својих редова бира седам 
чланова Факултетског савета. 
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Избор члана Факултетског савета Рударско-геолошког факултета 
кога бирају студенти врши се на заједничкој конференцији студената Ру-
дарског и Геолошког факултета. 

Избори из става 1 овог члана извршиће се по прописима Закона о 
привременом начину избора претставника и чланова које бирају студенти, 
факултетски сарадници и сарадници универзитетских установа и факул-
тетске управе у органе факултета и Универзитета у Београду („Службени 
гласник НРС“ бр. 58/54) односно по прописима који су донети на основу 
овлашћења из чл. 8 истог закона. 

Постављење секретара Рударско-геолошког факултета извршиће се 
најдаље до 10 октобра 1956 године. 

Члан 3 

Избор декана и продекана Рударског и Геолошког факултета неће 
се вршити за школску 1956/57 годину. 

Члан 4 

До образовања факултетске управе и Факултетског савета Рудар-
ско-геолошког факултета, предлог статута Рударско-геолошког факултета 
саставиће на заједничким седницама факултетске управе спојених факул-
тета, а утврђивање овог предлога вршиће се заједничким седницама фа-
култетски савети спојених факултета. 

Заједничке седнице из претходног става стараће се о свима прип-
ремама за почетак рада Рударско-геолошког факултета. 

Члан 5 

Заједничку седницу факултетских управа сачињавају сви чланови 
факултетских управа спојених факултета, а заједничку седницу факултет-
ских савета сачињавају сви чланови Факултетских савета спојених факул-
тета. 

Заједничка седница ради као целина. 
Заједничким седницама претседава претседник односно декан које 

одреде на заједничким седницама факултетски савети односно факултет-
ске управе 



 53 

Члан 6 

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном глас-
нику Народне Републике Србије“. 

 
 

ИВ. број 341 
У Београду, 12 јуна 1956 год. 

Претседник 
Извршног већа, 

Јован Веселинов, с. р. 
 
 

[Службени гласник НР Србије, 12(1956), 31, стр. 478–479] 
 
 
 




