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[Закон о изменама и допунама Закона о универзитетима, од 31. 
октобра 1958. године] 
 

У К А З  

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  
ЗАКОНА О УНИВЕРЗИТЕТИМА 

На основу члана 71 тачка 14 Устава закона о основама друштвеног 
и политичког уређења и о органима власти Народне Републике Србије 
проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о универзитетима, ко-
ји је усвојила Народна скупштина Народне Републике Србије на седници 
Републичког већа одржаној на дан 31 октобра 1958 године. 
 
 
ИВ бр. 467 
У Београду, 31 октобра 1958 године 
Потпретседник 
Народне скупштине, 
Воја Лековић, с. р. 

Претседник 
Извршног већа, 

Милош Минић, с. р. 
 
 
 

З А К О Н  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О УНИВЕРЗИТЕТИМА 

Члан 1 

Члан 8 став 4 Закона о универзитетима мења се и гласи: 
„Статут универзитета потврђује Народна скупштина Народне Ре-

публике Србије, а статуте факултета потврђује Извршно веће Народне 
скупштине Народне Републике Србије.” 
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Члан 2 

Члан 13 допуњава се тако што се уноси нови став 4, који гласи: 
„Извршно веће потврђује систематизацију службеничких места на 

универзитету, факултетима, универзитетским и факултетским 
установама.“ 

Члан 3 

Члан 70 став 1 допуњава се и гласи: 
„Ванредни студенти имају иста права и дужности као и редовни 

студенти уколико законом није друкчије одређено.“ 

Члан 4 

Члан 73 мења се и гласи: 
„Редован студент који не положи у року од  две године од уписа на 

факултет све испите из свих предмета предвиђеним наставним планом 
факултета за прву годину студија губи својство студента. 

Ванредан студент који не положи у року од четири године од 
уписа на факултет испите из свих предмета предвиђених наставним 
планом факултета за прву годину студија губи својство студента.  

Лице које је изгубило својство студента по основима из става 1 и 2 
овог члана не може се поново уписати на исти факултет. 

Одредба става 1 и 2 овог члана неће се примењивати на студента 
који је био спречен у полагању испита тешком болешћу дужег трајања.“ 

Члан 5 

Члан 114 став 1 тачка 1 мења се и гласи: 
„1) утврђује статут универзитета и подноси га на потврду Народној 

скупштини Народне Републике Србије; даје мишљење о статутима 
факултета и доставља их на потврду Извршном већу Народне скупштине 
Народне Републике Србије;“. 

Члан 6 

Иза члана 168 уноси се нови члан 169, који гласи: 
„Изузетно од одредбе члана 73 став 1 овог закона, не губе својство 

студента они студенти који су на факултет уписани у школској 1956/57 
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години или раније, а који су до краја школске 1957/58 године положили 
испите из укупно онолико предмета колико је предмета предвиђено 
наставном планом факултета за прву годину студија без обзира за коју 
годину студија су ти предмети предвиђени наставним планом факултета. 

 Студенту из претходног става који до краја школске 
1958/59 године не положи испите из свих предмета предвиђених 
наставним планом факултета за прву годину студија престаје својство 
студента школске 1958/59 године.“ 

Члан 7 

Досадашњи чланови 169, 170 и 171 постају чланови 170, 171 и 172. 

Члан 8 

Овај закон ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 
гласнику Народне Републике Србије“. 

 
 
 

[Службени гласник Народне Републике Србије, 14(1958), 46, стр. 894–895] 
 

 
 
 




