
 80 

[Одлука о привременом начину образовања органа непосредног 
управљања Високом школом за физичко васпитање у Београду, 
од 3. децембра 1956. године] 

 
На основу чл. 96 ст. 2 Закона о високим школама за физичко вас-

питање („Службени гласник НРС“ бр. 50/56), Извршно веће Народне 
скупштине Народне Републике Србије доноси следећу 

 
О Д Л У К У  

О ПРИВРЕМЕНОМ НАЧИНУ ОБРАЗОВАЊА ОРГАНА НЕПО-
СРЕДНОГ УПРАВЉАЊА ВИСОКОМ ШКОЛОМ ЗА ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ У БЕОГРАДУ 

Члан 1 

До доношења статута Високе школе за физичко васпитање у Бео-
граду (у даљем тексту: Висока школа) образовање органа непосредног уп-
рављања Високом школом извршиће се по одредбама ове одлуке. 

Члан 2 

Скупштину Високе школе сачињавају наставници, хонорарни нас-
тавници, сарадници, хонорарни сарадници и 40 претставника студената. 

Избор претставника студената врши се на скупу студената непос-
редним и тајним гласањем. Изабрани су они кандидати који добију највећи 
број гласова. Право да бирају и да буду бирани имају сви редовни студен-
ти Високе школе. Избори су пуноважни ако је гласала најмање половина 
редовних студената. 

Скупштина врши избор директора и његовог заменика. Избор се 
врши непосредним и тајним гласањем. Изабрани су они кандидати који 
добију највећи број гласова. Избори су пуноважни ако је гласала најмање 
половина чланова скупштине који имају право гласа у избору. 

Претставници студената не учествују у избору директора и њего-
вог заменика. 

До избора директора Високе школе дужност директора вршиће ра-
нији директор Државног института за физичку културу Народне Републи-
ке Србије. 

Вршилац дужности директора сазива скуп студената и скупштину. 
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Члан 3 

Сарадници Високе школе и њених установа бирају за чланове Уп-
раве Високе школе петину од укупног броја сарадника. 

Избор се врши непосредним и тајним гласањем на скупу сарадни-
ка, који сазива вршилац дужности директора. 

Избор је пуноважан ако је гласала најмање половина сарадника. 
Изабрани су они кандидати који добију највећи број гласова. 

Члан 4 

Управа Високе школе бира из својих редова пет чланова Савета 
Високе школе. 

Избор се врши непосредним и тајним гласањем. 
Избор је пуноважан ако је гласала најмање половина чланова Уп-

раве Високе школе, а изабрани су они кандидати који добију највећи број 
гласова. 

Члан 5 

Избор члана Савета Високе школе кога бирају студенти врши се на 
скупу студената, који сазива вршилац дужности директора. 

Право да бира и да буде биран има сваки редован студент Високе 
Школе. 

Избор се врши непосредним и тајним гласањем. 
Избор је пуноважан ако је гласала најмање половина редовних 

студената, а изабран је онај кандидат који добије највећи број гласова. 

Члан 6 

Избори из члана 2, 3, 4 и 5 ове одлуке, као и избор чланова Савета 
Високе школе које бира републички Савет за школство, извршиће се у ро-
ку од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
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Члан 7 

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

 
 

ИВ бр. 848 
У Београду, 3 децембра 1956 године 

 
 

Претседник Извршног већа, 
Јован Веселинов, с. р. 

Секретар Извршног већа, 
Радован Грковић, с. р. 

 
 
 

[Службени гласник НР Србије, 12(1956), 56, стр. 823] 
 
 
 




