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[Закон о изменама и допунама Закона о универзитету, од 28. ма-
ја 1993. године] 

 
На основу члана 83. Тачка 3. Устава Републике Србије, доносим 
 

У К А З  

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКО-
НА О УНИВЕРЗИТЕТУ 

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о универзите-
ту, који је донела Народна скупштина Републике Србије, на Седмој седни-
ци првог редовног заседања у 1993. години, одржаној 28. маја 1993. године. 

 
ПР број 31 
У Београду, 28. маја 1993. године 

 
Председник Републике, 

Слободан Милошевић, с. р. 
 
 

З А К О Н  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О УНИВЕРЗИТЕТУ 

Члан 1. 

У Закону о универзитету („Службени гласник Републике Србије“, 
број 54/92), у члану 1. додаје се став 2. који гласи: 

„Образовно-научна, односно образовно-уметничка делатност ос-
тварује се на факултету, односно универзитету, у складу са овим законом 
и статутом факултета, односно универзитета.“ 

Члан 2. 

 
У члану 5. после речи: „послове“, додају се речи: „који су у функ-

цији његових делатности.“. 
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Члан3.  

У члану 6. став 1. после речи: „облике“ додају се речи: „студија за 
иновације знања и“. 

Члан 4. 

Члан 7. брише се. 

Члан 5. 

Члан 8. брише се. 

Члан 6. 

У члану 10. став 3. мења се и гласи: 
„Универзитет и факултет може изводити наставу из става 2. овог 

члана, по претходно прибављеној сагласности Владе Републике Србије (у 
даљем тексту: Влада).“ 

Став 4. брише се. 

Члан 7. 

У члану 12. став 1. мења се и гласи: 
„Универзитет и факултет може основати Република, правна и фи-

зичка лица.“ 
После става 1. додаје се нови став, који гласи: 
„Универзитет и факултет може основати страно правно или фи-

зичко лице заједно са домаћим универзитетом, односно факултетом, ако за 
то постоји друштвени интерес, уз сагласност Владе.“ 

Досадашњи став 2. који постаје став 3. мења се и гласи: 
„Универзитет и факултет могу обављати делатност у иностранс-

тву, ако за то постоји друштвени интерес, уз сагласност оснивача, а по 
претходно прибављеној сагласности Владе.“ 

Члан 8. 

После члана 12. додаје се нови члан, који гласи: 
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„Члан 12а 

Факултет, односно универзитет чији је оснивач Република може 
мењати назив, седиште и вршити статусне промене, по претходно прибав-
љеној сагласности Владе.“ 

Члан 9. 

У члану 13. став 3. мења се и гласи: 
„Факултет испуњава кадровске услове за почетак рада и обављање 

делатности ако има потребан број наставника са пуним радним временом 
за две трећине наставних предмета, осим на факултету уметности, односно 
академији уметности.“ 

Члан 10. 

У члану 17. после речи: „облике“ додају се речи: „студија за ино-
вације знања и“. 

Члан 11. 

У члану 21. став 1. после речи: „факултет“ додају се речи: „чији је 
оснивач Република“. 

После става 1. додају се два нова става, који гласе: 
„Факултет који послује средствима у другим облицима својине до-

носи наставни план и програм, по претходно прибављеној сагласности 
министра просвете. 

Министар просвете именује стручну комисију која даје оцену ус-
клађености наставног плана и програма из става 2. овог члана, са достиг-
нућима науке.“ 

У досадашњем ставу 2. који постаје став 4. реч: „Програме“ заме-
њује се речима: „Наставне програме“. 

Досадашњи ст. 3, 4. и 5. постају ст. 5, 6. и 7. 

Члан 12. 

У члану 22. став 2. после речи: „На“ додају се речи: „факултету 
уметности, односно“. 
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Члан 13. 

У члану 23. став 1. после речи: „Програме“ додају се речи: „студија 
за иновације знања и“. 

У ставу 2. после речи: „програм“ додају се речи: „студија за инова-
ције знања и“. 

Став 3. мења се и гласи: 
„Факултет у оквиру своје делатности организује полагање струч-

них испита, по претходно прибављеној сагласности министра просвете.“ 
После става 3. додаје се нови став, који гласи: 
„Министар просвете не даје сагласност факултету за обављање по-

слова из става 3. овог члана, ако факултет обавља послове као јавно ов-
лашћење поверено законом.“ 

Досадашњи став 4. постаје став 5. 

Члан 14. 

У члану 28. став 1. после речи „факултету“ ставља се запета и до-
дају речи: „факултету уметности“. 

У ставу 2. после речи: „студија на“ додају се речи: „факултету уме-
тности, односно“. 

Члан 15. 

У члану 30. став 3. речи: „у складу са“ замењују се речима: „на на-
чин утврђен“. 

После става 3. додаје се нови став, који гласи: 
„Странац плаћа школарину на основним, специјалистичким, маги-

старским и докторским студијама, осим ако међународним споразумом 
није друкчије одређено.“ 

Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6. 

Члан 16. 

У члану 31. став 2. речи: „се уписују изван броја из става 1. овог 
члана “ замењују се речима: „плаћају школарину“, а реч: „факултета“ за-
мењује се речју: „универзитета“. 
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Члан 17. 

У члану 33. став 1. реч: „квалификациони“ замењује се речју: „кла-
сификациони“. 

У ставу 2. реч: „редовних“ замењује се речју: „основних“. 

Члан 18. 

Члан 36. брише се. 

Члан 19. 

У члану 37. став 1. речи: „накнаде трошкова тих студија“ замењују 
се речју: „школарине“. 

У ставу 2. речи: „Накнаду трошкова“ замењују се речју: „Школа-
рину“. 

Члан 20. 

У члану 38. став 1. мења се и гласи; 
„Студент може прелазити у току студија на други факултет, одно-

сно са једног на други одсек, групу или смер истог факултета, ако испуни 
услове за упис у наредну годину студија на факултету на којем је уписан.“ 

Став 3. мења се и гласи: 
„Статутом факултета ближе се утврђују услови уписа на факултет, 

односно на други одсек, групу или смер унутар истог факултета.“ 

Члан 21. 

У члану 40. став 4. после речи: „факултета“ додаје се реч: „уметно-
сти“. 

Члан 22. 

У члану 42. став 1. мења се и гласи: 
 
„Студент може уписати наредну годину студија са: 
1) два неположена испита из наставних предмета претходне године 

студија у којој има највише седам наставних предмета; 
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2) три неположена испита из наставних предмета претходне године 
студија у којој има осам, девет или десет наставних предмета, и 

3) четири неположена испита из наставних предмета претходне го-
дине студија у којој има најмање једанаест наставних предмета.“ 

После става 1. додаје се нови став, који гласи: 
„Статутом факултета може се утврдити да студент може уписати 

завршну годину студија ако положи испите из најмање половине настав-
них предмета претходне године студија.“ 

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4. 

Члан 23. 

После члана 42. додаје се нови члан, који гласи: 

„Члан 42а 

Студент који је ослобођен плаћања школарине може у току студија 
поновити две различите године. 

Ако студент у поновљеној години студија не испуни услов за упис 
у наредну годину студија може наставити студије, уз обавезу плаћања 
школарине.“ 

Члан 24. 

После члана 43. додаје се нови члан, који гласи: 

„Члан 43а 

Студент има право да заврши студије по започетом наставном пла-
ну и програму. 

Студент који после поновљене године студија не испуни услов за 
упис у наредну годину, може наставити студије по новом наставном плану 
и програму. 

Не сматрају се изменама наставног плана и програма измене које 
веће факултета, односно веће универзитета изврши ради њиховог усагла-
шавања са достигнућима науке, друштвено-економским развојем и обли-
цима институционално-политичког и привредног организовања.“ 
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Члан 25. 

У члану 54. после става 4. додаје се нови став, који гласи: 
„На захтев кандидата, веће факултета, односно веће универзитета 

одређује наставника – ментора.“ 
Досадашњи ст. 5. и 6. постају ст. 6. и 7. 

Члан 26. 

У члану 66. став 3. после речи: „раду на“ додају се речи: „факулте-
ту уметности, односно“. 

Члан 27. 

У члану 67. став 2. реч: „Академија“ замењује се речима: „факул-
тету уметности, односно академији“. 

Члан 28. 

У члану 69. став 6. после речи: „Статутом“ додају се речи: „факул-
тета уметности, односно“. 

Члан 29. 

У члану 71. став 6. после речи: „статутом“ додају се речи: „факул-
тета уметности, односно“. 

Члан 30. 

У члану 73. став 6. после речи: „факултета“ додају се речи: „умет-
ности, односно академије уметности“. 

Члан 31. 

У члану 77. после речи: „уметнички сарадник на“ додају се речи: 
„факултету уметности, односно“. 

Члан 32. 

У члану 80. речи: „објављује конкурс“ замењују се речима: „доно-
си одлуку о објављивању конкурса“. 
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Члан 33. 

У члану 85. став 2. друга реченица мења се и гласи: 
„Статутом факултета може се утврдити да, кад изборно веће од-

лучује о избору у сарадничка звања, у његов састав улазе и сарадници фа-
култета.“ 

У ставу 4. после речи: „сарадника“ додаје се реч: „сви“, а после ре-
чи: „изборног већа “ ставља се тачка а речи: „из реда наставника и сарад-
ника“ бришу се. 

Члан 34. 

После члана 86. додаје се нови члан, који гласи: 

„Члан 86а 

Ако се на конкурс за избор наставника и сарадника,. осим асистен-
та – приправника, не пријаве кандидати или се пријаве кандидати који не 
испуњавају услове за то радно место, декан факултета може закључити 
уговор о извођењу облика наставе из тог наставног предмета са наставни-
ком, односно сарадником другог факултета који је изабран за тај наставни 
предмет, највише за једну школску годину.“ 

Члан 35. 

У члану 92. после става 1. додаје се нови став, који гласи: 
„Менторство може обављати само наставник који је у радном од-

носу на том факултету с пуним или непуним радним временом.“ 
Досадашњи став 2. постаје став 3. 
У ставу 3. који постаје став 4. број: „2“ замењује се бројем: „3“. 

Члан 36. 

У члану 93. став 1. после речи: „Наставу“ додају се речи: „из кли-
ничких наставних предмета“, а после речи: „наставник“ додају се речи: „и 
асистент“. 

Члан 37. 

У члану 94. после речи: „На“ додају се речи: „факултету уметнос-
ти, односно“. 
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Члан 38. 

У члану 96. став 1. мења се и гласи: 
„На предлог већа факултета, професор у пензији може учествовати 

у извођењу предавања на магистарским и докторским студијама, оцењива-
ти студенте на испитима, бити члан комисије, за избор наставника и сара-
дника, као и члан комисије за оцену и одбрану магистарске тезе, односно 
докторске дисертације.“ 

Став 2. брише се. 

Члан 39. 

У члану 103. став 1. тачка 3) мења се и гласи: 
„3) даје мишљење о увођењу и укидању одсека, групе или смера за 

факултете у свом саставу;“. 
У тачки 9) речи: „о предлогу одлуке“ бришу се. 
У тачки 10) речи: „о предлогу одлуке“ бришу се, а речи: „сами на-

докнађују трошкове свог образовања“ замењују се речима: „плаћају шко-
ларину“. 

Тачка 16) мења се и гласи: 
„16) разматра и припрема одлуке за савет универзитета из своје 

надлежности, и“. 

Члан 40. 

У члану 107. став 3. брише се. 

Члан 41. 

У члану 111. став 1. тачка 2) мења се и гласи: 
„2) доноси наставни план основних, магистарских и докторских 

студија по одсецима, групама или смеровима, уз сагласност универзите-
та;“. 

Тачке 10) и 11) мењају се и гласе: 
„1) даје мишљење универзитету о броју студената који се уписују у 

прву годину основних, магистарских и докторских студија чије се образо-
вање финансира из буџета; 
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„10) даје мишљење универзитету о броју студената који се уписују 
у прву годину основних, магистарских и докторских студија који плаћају 
школарину;“. 

Члан 42. 

Члан 112. брише се. 

Члан 43. 

У члану 124. тачка на крају реченице замењује се запетом и додају 
се речи: „према нормативима и стандардима услова рада из члана 127. 
овог закона“. 

Члан 44. 

У члану 125. у уводној реченици после речи: „универзитету“ дода-
ју се речи: „чији је оснивач“. 

Члан 45. 

Члан 128. мења се и гласи: 
„Висину школарине за основне, магистарске и докторске студије, 

као и висину накнаде за полагање стручног испита на универзитету, одно-
сно факултету чији је оснивач Република, утврђује Влада, по претходно 
прибављеном мишљењу универзитета и факултета.“ 

Члан 46. 

Члан 129. мења се и гласи: 
„Средства која универзитет, односно факултет чији је оснивач Ре-

публика оствари од непосредних корисника (школарина, накнада трошко-
ва за студије, за иновације знања и стручно образовање и усавршавање, 
накнада за полагање стручног испита, као и друге накнаде утврђене овим 
законом), чине јавни приход Републике. 

За пружање других научних и уметничких услуга, као и за обав-
љање других делатности, односно послова универзитет и факултет стичу 
средства на основу уговора са корисницима тих услуга.“ 
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Члан 47. 

У члану 131. став 1. тачка 2) речи: „79. став 1.“ замењују се бројем: 
„80“. 

Члан 48. 

У члану 134. став 1. речи: „у року од годину дана од дана ступања 
на снагу овог закона“ замењују се речима: „до 31. јануара 1994. године.“ 

После става 1. додају се два нова става, који гласе: 
„Мрежа факултета садржи број и просторни распоред факултета у 

Републици, као и одсеке, групе или смерове на тим факултетима. 
Мрежа универзитета садржи број и просторни распоред универзи-

тета, као и факултете у саставу сваког универзитета.“ 
Досадашњи став 2. постаје став 4. 

Члан 49. 

Члан 146. мења се и гласи: 
„Студенти који су започели студије закључно са школском 

1992/93. годином у статусу редовног студента изједначени су у погледу 
права и обавезе са студентима који не плаћају школарину, а студенти у 
статусу ванредног студента са студентима који плаћају школарину.“ 

Члан 50. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Слу-
жбеном гласнику Републике Србије“. 

 
 

[Службени гласник Републике Србије, 49 (1993), 39, стр. 1741–1743] 




