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[Самоуправни споразум о начину утврђивања накнаде за студи-
је уз рад, ванредне и последипломске студије, објављен 4. но-
вембра 1978. године] 

 
Полазећи од циљева и задатака усмереног образовања у даљем раз-

воју и унапређивању друштвено-економских односа и даљег развоја обра-
зовно-научног система као делатности од посебног интереса и неопходно-
сти усклађивања потреба и интереса свих заинтересованих субјеката, орга-
низације удруженог рада у области вишег и високог образовања и Заједни-
ца усмереног образовања за територију Републике, на основу члана 15. 
Устава СР Србије, члана 92. Закона о удруженом раду ("Службени лист 
СФРЈ", број 53/76) и члана 9. Закона о самоуправним интересним заједни-
цама образовања и васпитања ("Службени гласник СРС", бр. 48/74, 44/75, 
53/75, 21/77 и 54/77), закључују 

САМОУПРАВНИ СПОРАЗУМ 
О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА НАКНАДЕ ЗА СТУДИЈЕ УЗ РАД,  

ВАНРЕДНЕ И ПОСЛЕДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ 

Члан 1. 

Организације удруженог рада у области вишег и високог образова-
ња (даље: високошколске организације) и Заједница усмереног образовања 
за територију Републике (даље: Заједница) овим споразумом уређују на-
чин утврђивања накнаде за студије уз рад, ванредне и последипломске сту-
дије. 

Накнада из става 1. овог члана односи се на образовање и стицање 
више, високе и последипломске спреме (магистеријум), специјализацију и 
последипломско усавршавање. 

Под студијама уз рад подразумева се образовање радника који на 
студије долазе из радног односа било да их упућују организације удруже-
ног рада или на своју личну иницијативу. 

Под ванредним студијама подразумевају се сви други облици сту-
дирања изван редовних студија. 

Члан 2. 

Високошколске организације организују студије уз рад, ванредне и 
последипломске студије на основу друштвених потреба за кадровима са 
одређеном вишом и високом и последипломском спремом, а у складу са 
својим кадровским, просторним и другим условима. 



 679 

Конкурс за упис студената доноси се на основу одговарајућих пла-
нова и одлука самоуправних интересних заједница усмереног образовања, 
односно самоуправног споразума непосредно закључених између основ-
них организација удруженог рада, материјалне и друштвене делатности и 
високошколских организација удруженог рада. 

Члан 3. 

Организације удруженог рада у области високошколског образова-
ња организују наставу на основу овог споразума у своме седишту или из-
ван њега. 

Наставни план и програм за студије уз рад и ванредне студије по 
своме обиму и садржају је исти као и за редовне студије. Ову наставу из-
воде наставници и сарадници који у организацији удруженог рада високо-
школске организације изводе и редовну наставу. 

Члан 4. 

Постписници овог споразума сагласни су да се студије уз рад, ван-
редне и последипломске студије могу остваривати у складу са статутом и 
Законом о високом школству само на основу договорених облика рада и 
обима услуга високошколских организација. 

Високошколске организације удруженог рада се обавезују да пред-
виде облике наставе за студије уз рад и ванредне студије током школске 
године у обиму који за теоријску наставу не може бити мањи од 20% 
укупно предвиђеног фонда часова укључујући семинаре и консултације, а 
за практичну наставу у обиму који је предвиђен за редовне студије (при 
чему се могу валоризовати пракса и искуство стечено у раду). 

Најпогодније облике остваривања наставних садржаја, оквирних и 
тематских планова извођења наставе, вежби и осталих облика организо-
вања помоћи студентима високошколске организације утврђују у сарадњи 
са заинтересованим организацијама уз учешће студената, односно са заин-
тересованим студентима, уколико они не долазе из радног односа. 

Члан 5. 

Студенти уписани на студије уз рад, ванредне и последипломске 
студије из својих редова бирају представнике који улазе у састав самоу-
правних тела високошколских установа и њихових наставно-научних већа, 
као и већа година. Ови делегати најмање једном семестрално консултују 
делегатску базу – студенте који су их изабрали и подносе им извештај о 
раду. 
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Члан 6. 

Накнада за студије уз рад, ванредне и последипломске студије 
утврђује се споразумно у Заједници на основу одговарајућег дела неопход-
них материјалних трошкова, посебно за практичну наставу, као и дела на-
мењеног личним дохоцима наставника, сарадника и осталих радника који 
учествују у извођењу и организацији наставе, полазећи од плана и програ-
ма који је реализован, односно споразумно договорен. 

У трошкове везане за извођење наставе за студије уз рад, ванредне 
и последипломске студије улазе: материјални трошкови, амортизација, по-
рези и доприноси из дохотка, уговорне обавезе, средства за проширење 
материјалне основе рада и резерве и средства за заједничку потрошњу рад-
ника високошколске организације. 

Члан 7. 

Накнаду за студије уз рад, ванредне и последипломске студије по 
правилу сноси Заједница, односно организација удруженог рада у којој 
кандидат ради, а у складу са друштвеним потребама и планом кадрова За-
једнице или потребама и планом кадрова организације удруженог рада у 
којој кандидат ради. 

Високошколске организације накнаду за студије уз рад, ванредне и 
последипломске студије могу обезбеђивати и непосредно од заинтересо-
ваних грађана за оне студенте који се упишу у оквиру броја за који је дала 
сагласност Заједница, а за чије школовање нису обезбеђена средства ни у 
оквиру Заједнице, ни непосредно од организација удруженог рада матери-
јалне и друштвене делатности. 

Износ накнаде коју уплаћују грађани не може бити већа од износа 
који по истим основама обезбеђује Заједница. 

Члан 8. 

Уговором између организације удруженог рада високог образова-
ња и ванредних студената који својим средствима плаћају накнаду утврђу-
ју се права и обавезе у складу са овим споразумом. Овај уговор садржи, 
поред осталог, обавезу организације удруженог рада високошколског 
образовања да организује одређени облик наставе са наведеним бројем ча-
сова предавања, семинара, вежби, консултација и других облика рада са 
студентима, као и обавезе студената да у утврђеним роковима уплаћују на-
кнаду за ванредне студије. Уговор треба исто тако да садржи заштиту пра-
ва у случајевима када се странке не придржавају уговорених обавеза. 
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Члан 9. 

Ако се студент непосредно, а најкасније месец дана, после уписа 
на студије из делокруга овог споразума испише, организација удруженог 
рада високошколског образовања дужна је да му уплаћени износ врати, уз 
одбитак трошкова уписа и других стварних трошкова. 

Средства која високошколска организација удруженог рада оства-
ри из накнаде за рад чији је предмет овај споразум, улазе у укупан приход 
високошколске организације. 

Члан 10. 

Високошколске организације се обавезују да, најкасније три месе-
ца пре почетка школске године поднесу Заједници план остваривања утвр-
ђених облика рада у тој години са предлогом цене услуга, уз одговарајуће 
образложење и спецификацију трошкова за поједине облике рада. 

Планове остваривања утврђених облика рада из става 1. овог члана 
сродне високошколске организације међусобно усаглашавају у оквиру 
Универзитета, односно Заједнице виших школа. 

Висина накнаде утврђује се најкасније у року од 60 дана од дана 
достављања предлога. 

Члан 11. 

Заједница утврђује план уписа, број кандидата и висину накнаде за 
студије уз рад, ванредне и последипломске студије које на подручју СР 
Србије организују организације удруженог рада високошколског образо-
вања са подручја других социјалистичких република и покрајина, по 
истом поступку и на начин предвиђен за високошколске организације чије 
је седиште на подручју СР Србије. 

Члан 12. 

Висина накнаде и поступак према одредбама овог самоуправног 
споразума односи се на студенте свих година студија, почев од школске 
1977/78. године  (осим у случају да је досадашњи износ накнаде био за ра-
није уписане студенте повољнији). 

Накнада остварена за школску 1977/78. годину, пре закључења 
овог Споразума, сматра се аконтацијом до утврђивања висине накнаде, 
сагласно одредбама овог споразума. 
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Члан 13. 

Иницијативу за измене и допуне овог споразума може покретати 
свака потписница Споразума. 

Измене и допуне овог споразума врше се по поступку по коме је 
Споразум закључен. 

Члан 14. 

Високошколске организације обавезују се да ће усагласити своја 
самоуправна акта са одредбама овог споразума најкасније до 30. септем-
бра 1978. године. 

Члан 15. 

Овај споразум сматра се закљученим даном потписивања од стране 
овлашћених представника учесника овог споразума, а примењиваће се по-
чев од школске 1977/78. године. 

 
П О Т П И С Н И Ц И  С П О Р А З У М А 

 
Заједница усмереног образовања 

за територију Републике 
др Миодраг Вишњић, с.р. 

 
Високошколске организације 

Архитектонски факултет Школа за више 
- Београд, образовање радника 

Александар Крушевац, 
Стјепановић, с. р. Радојица Станојевић, с.р. 

  
Грађевински факултет Школа за више 

- Београд, образовање грађев. 
др Душан Јоксић, с.р. радника Београд, 

 Стеван Крунић, с.р. 
  
 Педагошка академија 

Ветеринарски факултет за образовање наставника 
- Београд, Београд, 

др Жарко Љешевић, с.р. Бранимир Лазаревић, с. р. 
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Економски факултет Педагошка академија за 
- Београд образовање васпитача 

др Никола Стевановић, с. р. Крушевац 
 Драгољуб Спасојевић, с.р. 
  
 Педагошка академија за 

Пољопривредни образовање наставника 
факултет – Београд, Врање, 

др Десанка Коларски, с.р. Михајловић, с.р. 
  

Природно- Педагошка академија за 
-математички образовање наставника 

факултет – Београд, Т. Ужице, 
др Милоје Крунић, с.р. Раја Поповић, с.р. 

  
Саобраћајни факултет  

-Београд  
Дејан Сучевић, с.р.  
 

Технолошко-металур.
факултет – Београд, 

проф. Војин  
Миленковић, с.р. 

Педагошка  
академија за 
образовање  
наставника 
Шабац, 

Драгољуб  
Сувајџић, с.р. 

Филозофски  
факултет 
Ниш, 

др Младен Илић, 
с.р. 

Виша пољоприв-
редна 

школа Шабац, 
Илија Матић, с.р. 

Факултет организац. 
наука – Београд, 

др Слободан Пајовић, 
с.р. 

Виша техн. школа
Београд ООУР  
Текстилни 
одсек 

Ратко Рошчић, с. р. 

Економски  
факултет 
Крагујевац, 
др Радослав  
Сенић, с.р. 

Виша техничка 
школа 

Трстеник, 
Живота  

Чајетинац, с.р. 

Филолошки факултет
Београд, 

др Миодраг  
Сибиновић, с.р. 

Виша техничка 
школа 

Београд ООУР 
технолошки одсек,
Милош Гечеша, 

с.р. 

Правни факултет 
Крагујевац, 
др Живомир  
Ђорђевић, с.р. 

Виша метал. школа 
Нови Београд, 

мр. Петар Шалов, 
с.р. 

Електротехнички 
факултет – Београд, 
Јован Нахман, с.р. 

Виша школа за  
организацију рада  

-Нови Сад, 
Јован Петровић, 

с.р. 

Педагошко 
техн.фак. 
Чачак, 

Јелена Ко-
вачевић, с.р. 

Школа за више 
образовање  
радника 

ПТТ струке Бео-
град, 

Радомир Жугић, 
с.р. 
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Машински факултет 
– Београд, 

Власта Новаковић, 
с.р. 

Факултет ликовних 
уметности Београд, 

Бранислав  
Протић, с.р. 

Виша педагошка 
школа 

за економику до-
маћинства 
Земун, 

Војислав Илић, 
с.р. 

 

Школа за више 
образовање радни-

ка 
Ваљево, 

Милан Сикирица, 
с.р. 

Дефектолошки  
факултет 
– Београд, 
др Славчо 

Керамитчјевски, с.р.

Факултет  
примењених 

уметности Београд, 
Славица Репић, 

с.р. 

Виша економска 
школа 
Београд, 

мр. Богољуб  
Пјанић, с.р. 

Школа за више  
образовање  
радника 

Крагујевац, 
Димитрије  
Лукић, с.р. 

Медицински факултет
– Београд, 

др Душан Белеслин, 
с.р. 

Економски  
факултет 
Ниш, 

др Живојин  
Перић, с.р. 

Виша медицинска 
школа 
Београд, 
Десанка  

Ђурановић, с.р. 

Школа за више 
образовање  
радника 

Титово Ужице, 
Милутин  

Ђуричић, с.р. 
Правни факултет 

– Београд, 
др Предраг Шулејић, 

с.р. 

Медицински  
факултет 
Ниш, 

др Александар 
Павловић, с.р. 

Виша железн. 
школа 
Београд, 

Стеван Пејић, с.р.

Школа за више 
образовање 
радника Ниш, 
мр. Божидар 

Миленковић, с.р. 

Рударско-геолошки 
фак.-Београд, 
др Александар 
Сојановић, с.р. 

Правни факултет 
Ниш, 

др Душан  
Паравина, с.р. 

 
Факултет заштите 
на раду Ниш, 

др Јован Парлић, 
с.р. 

Виша ваздухопло-
вна  

пилотска школа 
ЈАТ-а 

Београд, 
Симеон  

Сладаковић, с.р.

Школа за више 
образовање  
радника Бор, 
Мирослав  
Блажон, с.р. 

Стоматолошки  
факултет 
– Београд, 

др Драгослав 
Ђукановић, с.р. 

Машински  
факултет 
Крагујевац, 
др Милан  

Мићуновић, с.р. 

Виша техничка 
школа 
Чачак, 
Вељко  

Рађеновић, с.р. 
Факултет за физ.  

васпит. 
Београд, 

др Јован Петровић, 
с.р. 

Природно-
матем.фак. 
Крагујевац, 
др Миодраг  
Мишић, с.р. 

Виша пољ. школа 
Чачак, 

Милан Мићовић, 
с.р. 

Педагошка академ. 
"Душан Тривунац" 

Алексинац, 
Миладин 

Андријашевић, 
с.р. 

Факултет пол. Наука 
ООУР основне 

и последиплом.студије
Београд, 

др Обрад Рачић, с.р.

Виша педагошка 
школа 
Београд, 

мр Павле Гаротић, 
с.р. 

Виша тех-
нол.школа 
Крушевац, 
Рајица  

Станојевић, с.р. 

Педагошка а 
кадемија за 
образовање  
васпитача, 
Београд, 
Драгослав  
Брадић, с.р. 
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Филозофски факултет 
Београд, 

др Бранко Гавела, с.р.

Виша туристичка 
школа 

Нови Београд, 
мр Петар Шалов, 

с.р. 

Школа за више 
образовање  
радника 
Београд, 

Миливоје Ћук, 
с.р. 

Педагошка  
академија за 
образовање  
васпитача 
Пирот, 
мр. Ивко  

Јовановић, с.р. 

Шумарски факултет, 
Београд 

др Владимир 
Мишчевић, с.р. 

Виша школа за соц. 
рад. 

Београд, 
Милорад Милова-

новић, с.р. 

Школа за више 
образовање   

угоститељских 
радн.Београд, 
Даринка Адић, 

с.р. 

Педагошка  
академија за 
образовање  
наставника 
Неготин, 

Борислав Дидић, 
с.р. 

Факултет драмских 
уметности Београд, 

Светозар Рапајић, с.р.

Виша школа за 
прим. 

информ. и  
статистику 
Београд, 

мр Александар 
Зечевић, с.р. 

Школа за више  
образовање   
радника 
Врање, 

Благоје Ноцић, 
с.р. 

Педагошка  
академија за 
образоваће  
наставника 
Светозарево, 
Радован  

Обреновић, с.р. 

Факултет музичке 
уметности Београд, 
Татјана Чабрић, с.р.

Виша школа  
унутрашњих 
послова Земун, 
Данило Тркуља, 

с.р. 

Школа за више  
образовање 

 радника 
Трстеник, 
Живота  

Чајетинац, с.р. 

Рударско-
металуршки  
факултет Бор, 
Мирослав  
Блажон, с.р. 

Електронски факултет
Ниш, 

др Радослав Радовић, 
с.р. 

Школа за више 
образовање  
радника 
Лесковац, 
мр Драган  

Цветковић, с.р. 

Виша техничка 
школа 

Машински одсек 
Београд, 
Велибор  

Станковић, с.р. 

Медицински факултет
Ниш, 

др Обрад Костић, с.р.

Виша текстилна 
школа 

Лесковац, 
Светолик Сретић,

с.р. 
Школа за више 
образовање  
радника у 

трговини Београд,
Јовица Симић, 

с.р. 

Виша техничка 
школа 

Београд ООУР 
геодетски одсек, 

Милош  
Кастратовић, с.р. 

 
 

[Службени гласник СР Србије, 34 (1978), 46, стр. 2408-2410] 
 




