[Закон о Факултету политичких наука у Београду, од 20. новембра 1968. године]
На основу члана 197. став 2. Устава Социјалистичке Републике
Србије издајем
У К А З
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ФАКУЛТЕТУ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА У БЕОГРАДУ
Проглашава се Закон о Факултету политичких наука у Београду
који је усвојила Скупштина Социјалистичке Републике Србије на седници
Републичког већа од 12. новембра 1968. године и на седници Просветнокултурног већа од 12. новембра 1968. године.
РС број 143
У Београду, 20. новембра 1968. године
Председник Скупштине,
Милош Минић, с. р.
З А К О Н
О ФАКУЛТЕТУ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА У БЕОГРАДУ

Члан 1.
Висока школа политичких наука у Београду (даље: Школа) основана Законом о Високој школи политичких наука („Службени лист ФНРЈ“
бр. 27/60), према којој су дужности и права оснивача пренета на Социјалистичку Републику Србију Законом о преношењу дужности и права оснивача према Високој школи политичких наука („Службени лист СФРЈ“ бр.
32/68) престаје са радом и оснива се Факултет политичких наука (даље:
Факултет) у саставу Универзитета у Београду.
Члан 2.
Задатак Факултета је да спрема стручњаке са високом спремом у
области политичких наука.
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Члан 3.
Настава на Факултету траје четири године.
Члан 4.
Факултет се финансира по одредбама Закона о финансирању образовања и васпитања и о заједницама образовања („Службени гласник С
С“ бр. 53/66, 33/67, 54/67 и 14/68).
Члан 5.
Савет Универзитета у Београду образује Матичну комисију.
Члан 6.
До доношења статута Факултета настава на Факултету изводиће се
по наставном плану и програмима Школе по којима се изводила на дан
ступања на снагу овог закона, а са којима се сагласио Савет Универзитета
у Београду.
Члан 7.
Затечени наставници и сарадници Школе подлежу избору од стране Матичне комисије.
Наставницима и сарадницима из става 1. овог члана који не буду
изабрани за наставнике односно сараднике Факултета, престаје рад на Факултету по одредбама Основног закона о радним односима и општих аката
Школе.
Наставницима и сарадницима из става 2. овог члана рок престанка
рада почиње тећи од 1. децембра 1968. године.
Средства за исплату личних доходака радника из става 2. овог члана обезбеђује Факултет.
Члан 8.
Факултет преузима раднике Школе који нису наставници и сарадници.
Средства, права и обавезе Школе преносе се на Факултет.
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Члан 9.
Затечени студенти Школе који наставе студије на Факултету стичу
својство студента одговарајућих година студија на Факултету.
Члан 10.
Избор органа управљања Факултета обавиће се до 31. јануара 1969.
године.
Факултет ће донети статут до 31. марта 1969. године.
Члан 11.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Социјалистичке Републике Србије“.

[Службени гласник СР Србије, 24 (1968), 48, стр. 990–991]
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