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[Одлука Уставног суда Србије којом се поништава Статут По-
љопривредног школског добра Пољопривредног и Ветеринар-
ског факултета у Београду – Земун Поље, од 30. децембра 1969. 
године, од 25. јуна 1970. године] 

 
Уставни суд Србије, после одржане јавне расправе на дан 25. јуна. 

1970. године, донео је следећу 
 

О Д Л У К У  
 

1. Поништава се Статут Пољопривредног школског добра Пољоп-
ривредног и Ветеринарског факултета у Београду – Земун Поље, од 30. 
децембра 1969. године, као и сви општи акти донети на основу овог статута. 

2. Ова одлука производи у погледу појединачних аката донетих на 
основу овог статута правно дејство из члана 32. Закона о Уставном суду 
Србије, 

3. Ову одлуку објавити у „Службеним гласнику СР Србије“ и на 
огласној табли Пољопривредног школског добра, 

4. Овакву одлуку Суд је донео из следећих разлога: 
Пољопривредно школско добро у Земун Пољу основано је 1960. 

године као међуфакултетска установа Пољопривредног и Ветеринарског 
факултета на основу члана, 61. ст. 5. у вези члана 16. ст. 6. тада важећег 
Општег закона о факултетима и универзитетима („Службени лист ФНРЈ“ 
бр. 29/60), са основним задатком да служи оснивачима за извођење наста-
ве и научног рада. На ове установе, после ступања на снагу Устава из 
1963. године, примењују се одредбе Закона о високом школству („Служ-
бени гласник СР Србије“ бр. 32/65, 46/65, 53/66, 32/68, 41/68 и 29/69), 

Полазећи од одредаба члана 60. и става 3. члана 63. Устава СР Ср-
бије, члана 67а Закона о високом школству одређено је да се послови ус-
танова који се односе на извођење наставе и научног рада сматрају посло-
вима од посебног друштвеног интереса. Према истој одредби, у управља-
њу тим пословима, односно у доношењу статута, плана и програма рада и 
развоја установе у делу који се односи на послове извођења наставе и 
научног рада, као и у другим пословима који су у вези са наставом и на-
учним радом, учествују и представници оснивача и других заинтересова-
них органа и организација (као представници друштвене заједнице), с тим 
да се статутом установе утврђује начин одлучивања, број представника 
друштвене заједнице, као и органи и организације које их именују или де-
легирају. Статут оваквих установа, у делу који се односи на наведене пос-
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лове као и на састав и начин одлучивања највишег органа управљања, пот-
врђује Просветно-културно веће Скупштине СР Србије. Давање потврде 
на односне делове статута има за циљ да друштвена заједница оцени да ли 
су статутом обезбеђени они односи којима се омогућује остварење посеб-
ног друштвеног интереса. 

Из чињеница изнетих у претходном поступку и на јавној расправи 
може се закључити да између Пољопривредног школског добра с једне и 
Пољопривредног и Ветеринарског факултета с друге стране има не-
рашчишћених односа, чија природа захтева да се решавају заједнички, уз 
учешће свих заинтересованих, ради усклађивања интереса Добра, његових 
оснивача и друштва као целине. Међутим, оспорени Статут није донето по 
прописаном поступку који обезбеђује остварење тих циљева, односно ни-
је, како то налажу прописи Закона о високом школству, добио потврду 
надлежног већа Скупштине СР Србије овлашћеног да са становишта дру-
штвене заједнице оцени да ли су правилно регулисани односи како са гле-
дишта унапређења производње и остварења права радних људи установе, 
тако и са гледишта интереса друштва у погледу развоја науке и научнои-
страживачког рада. 

Како је Статут Пољопривредног школског добра од 20. децембра 
1969. године, објављен и примењиван иако је донет противно поступку 
прописаном Уставом и Законом о високом школству, Суд је одлучио да 
поништи како Статут тако и опште акте који су донети на основу њега, с 
тим да се у погледу појединачних аката имају применити одредбе члана 
32. Закона о Уставном суду Србије. 

 
 

I У бр. 6/70 
У Београду, 25. јуна 1970. године 

 

Уставни суд Србије 

Председник, 
Петар Релић, с. р. 
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