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[Закон о преношењу права и дужности оснивача према Високој 
школи политичких наука, од 31. јула 1968. године] 

 
На основу члана 217. став 1. тачка 1. устава Социјалистичке феде-

ративне републике Југославије, издајем 
 

У К А З  

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ПРЕНОШЕЊУ ПРАВА И  
ДУЖНОСТИ ОСНИВАЧА ПРЕМА ВИСОКОЈ ШКОЛИ  

ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

Проглашава се Закон о преношењу права и дужности оснивача 
према Високој школи политичких наука, који је усвојила Савезна скупш-
тина на седници Савезног већа од 30. јула 1968. године и на седници Про-
светно-културног већа од 17. јула 1968. године. 

 
 

ПР бр. 680 
31. јула 1968. године 
Београд 

 
Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Председник 
Савезне скупштине, 

Милентије Поповић, с. р. 
 

 
З А К О Н  

О ПРЕНОШЕЊУ ПРАВА И ДУЖНОСТИ ОСНИВАЧА ПРЕМА ВИ-
СОКОЈ ШКОЛИ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

Члан 1. 

Права и дужности оснивача према Високој школи политичких нау-
ка са седиштем у Београду преносе се са федерације на Социјалистичку 
Републику Србију. 
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Даном ступања на снагу овог закона престају и друге обавезе фе-
дерације према Високој школи политичких наука у Београду. 

Члан 2. 

За финансирање редовне делатности Високе школе политичких 
наука у Београду обезбедиће се у савезном буџету износ од 2,646.000 ди-
нара. 

Износ из става 1. овог члана обезбедиће се, и то: у Савезном буџе-
ту за 1968. годину 1,764.000 динара, а остатак од 882.000 динара у савез-
ном буџету за 1969. годину. 

По измирењу средстава утврђених одредбама овог члана престаје 
обавеза федерације у погледу финансирања Високе школе политичких на-
ука у Београду. 

Члан 3. 

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о Ви-
сокој школи политичких наука („Службени лист ФНРЈ“, бр. 27/60 и „Слу-
жбени лист СФРЈ“, бр. 12/65). 

Члан 4. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Слу-
жбеном листу СФРЈ“. 

 
 

[Службени лист СФРЈ, 24 (1968), 32, стр. 696] 
 
 
 




