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[Закон о студентским установама, од 18. јуна 1968. године] 
 
На основу члана 197. став 2. Устава Социјалистичке Републике 

Србије издајем 
 

У К А З  

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О СТУДЕНТСКИМ УСТАНОВАМА 

 
Проглашава се закон о студентским установама који је усвојила 

Скупштина Социјалистичке Републике Србије на седници Републичког 
већа од 18. јуна 1968. године и на седници Просветно-културног већа од 
17. јуна 1968. године. 

 
РС број 75 
У Београду, 18. јуна 1968. године 
 

Председник Скупштине, 
Милош Минић, с. р. 

 
 

З А К О Н  

 О СТУДЕНТСКИМ УСТАНОВАМА 

I. OСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

За смештај и исхрану, културно-забавну делатност, за физичку ре-
креацију и спорт, за здравствену заштиту, одмор и вршење других делат-
ности којима се задовољавају друштвене потребе редовних студената (да-
ље: студенти) оснивају се студентске установе (даље:установе). 

Делатност установа од посебног је друштвеног интереса. 

Члан 2. 

Установе се могу оснивати за вршење једне или више делатности 
из члана 1. овог закона. 
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Смештај и исхрана студената сматрају се једном делатношћу. 
Актом о оснивању установе одређују се делатности које ће устано-

ва вршити. 

Члан 3. 

Право на вршење делатности и коришћење услуга установа имају 
студенти под условима одређеним овим законом и општим актима тих ус-
танова. 

У вршењу делатности и коришћењу услуга установа које пружају 
смештај и исхрану студентима, првенство имају студенти са нижим лич-
ним приходима, односно приходима по члану домаћинства. 

Уколико студенти подједнако испуњавају услове из става 2. овог 
члана првенство имају студенти са бољим успехом у студијама односно 
претходном школовању. 

Општим актом установа из става 2. овог члана одређују се услови 
за вршење делатности и коришћење услуга. 

Пријем студената у установе из става 2. овог члана врши се путем 
конкурса. Конкурс за пријем студената садржи услове за пријем студената 
у установу. 

Члан 4. 

У остваривању својих задатака установе сарађују са универзитети-
ма, факултетима, уметничким академијама, високим и вишим школама, 
другим установама, Савезом студената и другим заинтересованим органи-
зацијама. 

 
II. ПРАВА И ДУЖНОСТИ СТУДЕНАТА У УСТАНОВАМА 

Члан 5. 

Студенти, у складу са законом и општим актима установе, имају 
право: 

- да учествују у вршењу делатности и да користе услуге установе; 
- да учествују у управљању установом; 
- да оснивају студентске организације, друштва и клубове ради 

унапређења овог друштвеног и културног живота, техничког образовања и 
физичког васпитања. 
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У вршењу делатности и коришћењу услуга установе, студенти су 
дужни: 

- да се придржавају правила о животу и раду установе; и 
- да се брижљиво односе према средствима и имовини установе. 

 
III. УПРАВЉАЊЕ УСТАНОВАМА 

Члан 6. 

Установама управљају; радна заједница установе и студенти непо-
средно и преко својих представника. 

У одлучивању о пословима од посебног друштвеног интереса уче-
ствују, поред студената, и представници оснивача, као и представници ко-
је делегирају високошколске установе и друге заинтересоване организаци-
је (представници друштвене заједнице) на начин одређен овим законом и 
статутом установе. 

Члан 7. 

У установама које пружају смештај и исхрану студенти учествују у 
управљању пословима од посебног друштвеног интереса путем зборова 
студената, референдума и као чланови савета установе а у осталим уста-
новама као чланови савета установе. 

Статутом установе ближе се утврђује начин рада и одлучивање на 
зборовима студената и путем референдума. 

Члан 8. 

У установама које пружају смештај и исхрану, органи управљања 
су. збор студената, савет установе и директор. У осталим установама орга-
ни управљања су: савет установе и директор. 

Установа са већим бројем чланова радне заједнице може образова-
ти и управни одбор, као орган управљања. 

Члан 9. 

У установама које пружају смештај и исхрану збор студената са-
чињавају студенти који користе услуге тих установа. 
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Члан 10. 

Збор студената у установама које пружају смештај и исхрану даје 
сагласност на планове и програме рада и развоја установе и на акте о врсти 
и висини накнада за услуге. 

У установи која је организована за вршење више делатности из 
члана 1. овог закона, збор студената одлучује о пословима управљања из 
претходног става само у јединицама установе организованим за пружање 
смештаја и исхране. 

Члан 11. 

Савет установе чине: 
1. чланови које бира радна заједница установе из своје средине; 
2. чланови  које бирају односно делегирају студенти из својих ре-

дова; 
3. чланови које именује оснивач; 
4. чланови које као своје представнике делегирају високошколске 

установе и друге заинтересоване организације. 
Радна заједница установе не може бирати већи број чланова у са-

вет установе од броја студената чланова савета установе. 
Статутом установе одређује се број чланова савета и органи одно-

сно организације које именују односно делегирају и у ком броју представ-
нике друштвене заједнице, као и начин њиховог избора. 

У установама из члана 9. овог закона збор студената бира чланове 
савета установе из реда студената. У осталим установама представнике 
студената у савет установе делегира Републичка односно покрајинска 
конференција Савеза студената, односно организација Савеза студената 
коју она одреди. 

Члан 12. 

Савет установе: 
1. доноси статут и друге опште акте установе; 
2. утврђује планове и програме развоја установе; 
3. доноси финансијски план и завршни рачун установе; 
4. доноси опште акте о унутрашњој организацији и раду установе, 

расподели дохотка, радним односима и друга општа акта одређена стату-
том установе; 
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5. претреса општа питања рада и резултата постигнутих у установи 
и усклађује делатност установе са потребама студената; 

6. именује и разрешава директора установе; 
7. одлучује сагласно закону и статуту установе о коришћењу друш-

твених средстава којима установа управља; 
8. врши изборе, именовања и разрешења када је то одређено зако-

ном и статутом; 
9. врши и друге послове предвиђене законом и статутом. 
Када савет установе расправља о питањима из тач. 2. и 4. претход-

ног става, у одлучивању учествују само чланови савета изабрани из реда 
радне заједнице установе. 

Сагласност на: финансијски план, завршни рачун, опште акте о 
унутрашњој организацији и раду установе, расподели дохотка, радним од-
носима и друга општа акта одређена статутом установа дају студенти чла-
нови савета установе који се издвајају приликом одлучивања о давању са-
гласности као посебан орган управљања. 

Члан 13. 

Установе које имају више од 15 чланова радне заједнице образују 
савет установе. 

Члан 14. 

Директор установе: 
1. непосредно руководи радом установе; 
2. одговоран је за остваривање задатака установе у оквиру својих 

надлежности; 
3. представља установу и одговоран је за примену закона, других 

прописа, статута и других општих аката установе; 
4. стара се о благовременом извршавању одлука органа управљања; 
5. предузима потребне мере у циљу побољшања квалитета рада у 

установи; 
6. подстиче иницијативу радника установе у циљу постизања бо-

љих резултата рада установе; 
7. доноси решења из радних односа у оквиру датих овлашћења оп-

штим актима установе; 
8. одлучује у границама одређеним статутом установе о коришћењу 

средстава којима установа управља; 
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9. врши и друге послове одређене законом, статутом и другим опш-
тим актима установе. 

Члан 15. 

За директора установе може бити именовано лице које има одгова-
рајућу високу школску спрему. 

Статутом установе одређује се врста школске спреме и други ус-
лови које мора испуњавати лице које се именује за директора. 

Члан 16. 

Именовање и разрешење директора установе врши се по прописи-
ма о именовању и разрешењу директора установа, уколико овим законом 
није друкчије одређено. 

Половину чланова конкурсне комисије за именовање директора 
бира савет установе из реда својих чланова, а половину чланова именује 
оснивач установе. 

Акт о именовању директора подлеже сагласности оснивача уста-
нове. 

Члан 17. 

Установа има статут. 
Оснивач установе даје мишљење о статуту установе, а орган кога 

одреди Републичка односно покрајинска скупштина даје сагласност на 
статут установе. 

 
IV. ОСНИВАЊЕ И УКИДАЊЕ УСТАНОВЕ 

Члан 18. 

Установе могу оснивати друштвено-политичке заједнице, заједни-
це образовања, универзитети, уметничке академије, високошколске уста-
нове, Савез студената и друге организације. 

Оснивачи из претходног става могу установе оснивати и заједнички. 
Однос саоснивача регулише се уговором. Права и дужности осни-

вача према установи непосредно може вршити само један од саоснивача. 
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Члан 19. 

За оснивање и рад установе потребно је да се испуне следећи услови: 
1. да постоје одговарајући грађевински и пратећи објекти, земљиш-

те и опрема; 
2. да су обезбеђена средства и кадрови за почетак рада установе. 

Члан 20. 

Актом о оснивању установе именује се матична комисија са задат-
ком да изврши припреме за почетак рада, изврши пријем студената и да 
обави друге послове из делокруга рада савета установе до његовог консти-
туисања. 

Члан 21. 

Акт о укидању установе доноси оснивач. 
Оснивач доноси и акт о располагању средствима укинуте установе. 

 

V. УДРУЖИВАЊЕ УСТАНОВА 

Члан 22. 

Ради претресања питања од заједничког интереса и развијања уза-
јамне сарадње и помоћи установе се могу удруживати у заједнице. 

Заједнице установа давањем мишљења и предлога надлежним ор-
ганима, учествују у припремању и изради програма рада, норматива за 
финансирање и рад установа и развој мреже установа. 

Члан 23. 

Актом о оснивању заједнице установа одређују се: задаци, органи-
зација, рад, начин управљања и финансирање заједнице. 

Заједница установа има својство правног лица. 
Заједница установа има статут који доноси највиши орган управ-

љања заједнице. 
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VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 24. 

Постојеће установе дужне су да усагласе своју организацију и рад 
са одредбама овог закона до краја 1968. године. 

Установе које не усагласе своју организацију и рад са одредбама 
овог закона у року одређеном у претходном ставу оснивач ће укинути. 

Члан 25. 

Изузетно од члана 2. овог закона оснивачи постојећих установа ко-
је пружају смештај односно исхрану могу одлучити да ове установе пру-
жају студентима само смештај или само исхрану. 

Члан 26. 

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

 
 

[Службени гласник СР Србије, 24(1968), 26, стр 521-523] 

 




