[Уредба о универзитетским властима и наставном особљу
Универзитета у Београду, од 16. августа 1945. године]
На основу чл. 6 Закона о Народној влади Србије, Народна влада
Србије доноси
У Р Е Д Б У
О УНИВЕРЗИТЕТСКИМ ВЛАСТИМА И НАСТАВНОМ ОСОБЉУ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Члан 1
Органи универзитетске власти су: ректор, проректор, универзитетски савет, декани, продекани и факултетски савет. Министар просвете врши врховни надзор над радом универзитетских власти.
Члан 2
Ректор управља Универзитетом и претставља га. Проректор заступа ректора, помаже му у руковођењу наставним, научним и стручним радом на Универзитету и брине се о правилним односима и сарадњи између
универзитетских власти и студентских организација.
Ректора и проректора бира на годину дана скуп универзитетских
професора и доцената. За ректора се бира редовни професор, а за проректора и ванредни професор.
Избор ректора и проректора потврђује Министар просвете.
Члан 3
Универзитетски савет сачињавају ректор, проректор, декани и продекани.
Универзитетски савет: 1) решава о свим питањима која се тичу
Универзитета као целине; 2) даје мишљење по питањима која му упуте
Министар просвете, ректор и студентске организације; 3) предлаже уклањање са Универзитета професора и доцената у случајевима стручне, моралне и друштвене неподобности; 4) предлаже Министру просвете помоћно наставно особље, административно и техничко особље ректората, факултета и других универзитетских установа; 5) утврђује нацрт буџета Уни10

верзитета на основу предлога факултетских савета и ректора; 6) рукује задужбинама, фондовима и имовином Универзитета.
Члан 4
Декан управља факултетом и претставља га. Продекан заступа декана, помаже му у руковођењу наставним, научним и стручним радом на
факултету и брине се о правилним односима и сарадњи факултетских власти са студентским организацијама.
Декана и продекана бира факултетски савет на годину дана. За декана се бира редовни професор, а за продекана и ванредни професор.
Избор декана и продекана потврђује Министар просвете.
Члан 5
Факултетски савет сачињавају редовни и ванредни професори, доценти и хонорарни професори и наставници. Право гласа имају редовни,
ванредни професори и доценти.
Факултетски савет решава сва питања која се тичу факултета.
Предлаже Министру просвете на потврду избор и уклањање наставног
особља.
При избору редовних професора гласају само редовни професори,
ванредне професоре бирају редовни и ванредни професори, у избору доцената учествују и доценти.
Члан 6
Редовни и ванредни професори, доценти и лектори бирају се конкурсом. За професора и доцента Универзитета може бити изабрано лице
које има докторску диплому и одговарајућу научну спрему као и педагошку способност.
За редовног или ванредног професора може бити позван истакнути
научни радник без обзира на формалне квалификације.
Редовни и ванредни професори Универзитета и доценти могу бити
због стручне, моралне и друштвене неподобности уклоњени са Универзитета по предлогу Универзитетског савета или на захтев Министра просвете, а по решењу Факултетског савета.
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Члан 7
Одлуке о постављању и уклањању наставног особља Универзитета
доноси Министар просвете у сагласности са Претседништвом Народне
владе Србије, а у духу ове Уредбе.
Члан 8
Ближе одредбе за примену ове Уредбе прописаће Министар просвете Правилником.
Члан 9
Ова Уредба ступа на снагу кад се објави у „Службеном гласнику
Србије”.

У Београду, 16 августа 1945. године.

Претседник
Народне владе Србије,
Др. Благоје Нешковић, с. р.

Први потпредседник, инж. МихаилоЂуровић, с. р., други потпредседник, Станислав Бошковић, с. р., Министар правосуђа, Милош Царевић,
с. р., Министар унутрашњих послова, Момчило Марковић, с. р., Министар
просвете, Митра Митровић-Ђилас, с. р., Министар финансија, Петар
Стамболић, с. р., Министар индустрије и рударства, Др. Миливоје Перовић, с. р., Министар трговине и снабдевања, Милентије Поповић, с. р., Министар пољопривреде, Милан Смиљанић, с. р., Министар шума, Милош
Московљевић, с. р., Министар народног здравља, Др. Урош Јекић, с. р.,
Министар социјалне политике, ЖивотаЂермановић, с. р., Министар грађевине, Алекса Томић, с. р.
[Службени гласник Србије, 1 (1945), 25, стр. 369–370]
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