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[Уредба о почетку рада и саставу органа управљања Техноло-
шког факултета у Новом Саду, од 3. јула 1959. године] 

 
На основу члана 1 и 4 Закона о оснивању Технолошког факултета 

у Новом Саду Извршно веће Народне Републике Србије доноси 
 

У Р Е Д Б У  

О ПОЧЕТКУ РАДА И САСТАВУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА ТЕХНО-
ЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ 

Члан 1 

Технолошки факултет у Новом Саду (у даљем тексту: Факултет) 
отпочеће са радом у школској 1959/60 години. 

У школској 1959/60 години вршиће се упис студената прве године. 
Универзитетски савет Универзитета у Београду (у даљем тексту: Универ-
зитетски савет) може одредити да се и у школској 1959/60 години односно 
у наредним годинама може вршити упис студената за све године студија. 

Члан 2 

Матичарска комисија одређена по члану 1 Закона о оснивању Тех-
нолошког факултета у Новом Саду извршиће избор потребног броја наста-
вника најдаље до краја месеца септембра 1959 године. 

Потврду избора наставника вршиће Универзитетски савет. 
За наставника може бити изабрано лице које, поред осталих услова 

има докторат наука или завршени факултет и примљени хабилитациони 
рад. 

Члан 3 

Избор декана, продекана и чланова факултетског и Универзитет-
ског савета које бира Факултетска управа из реда својих чланова извршиће 
се до краја месеца септембра 1959 године. 

Избор члана Факултетског савета кога бирају студенти извршиће 
се до краја зимског семестра школске 1959/60 године. 
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Избор чланова Факултетске управе које бирају факултетски сарад-
ници извршиће се у року од 15 дана од дана када буду изабрана најмање 
три факултетска сарадника. 

Број чланова Факултетског савета које из реда својих чланова бира 
Факултетска управа, као и начин спровођења избора означених у претход-
ним ставовима овог члана, одредиће Универзитетски савет. 

Члан 4 

Статут Факултета поднеће се на потврду до краја зимског семестра 
школске 1959/60 године. 

Члан 5 

Док се не изврше постављења потребног административног особ-
ља на Факултету административне послове Факултета обављаће службе-
ници које додели Факултету на рад секретар Извршног већа Народне 
скупштине Аутономне Покрајине Војводине. 

Члан 6 

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

 
 
ИВ бр. 442 
У Београду, 3 јула 1959 године 
 
 

Секретар 
Извршног већа, 

Радован Грковић, с. р. 
Претседник 

Извршног већа, 
Милош Минић, с. р. 
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