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[Закон о изменама и допунама Закона о студентским установа-
ма, од 12. јуна 1975. године] 

 
На основу члана 359. тачке 9. Устава Социјалистичке Републике 

Србије, 
Председништво Социјалистичке Републике Србије донело је 

 
У К А З  

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  
ЗАКОНА О СТУДЕНТСКИМ УСТАНОВАМА 

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о студентским 
установама, који је усвојила Скупштина Социјалистичке Републике Срби-
је, на седници Већа удруженог рада од 15. маја 1975. године, на седници 
Друштвено-политичког већа од 27. маја 1975. године и на седници Зајед-
ничке скупштине републичких заједница основног образовања и физичке 
културе и Заједнице усмереног образовања за привреду и друштвене дела-
тности од 30. маја 1975. године. 

 
ПР број 119 
У Београду, 12. јуна 1975. године 
 
 

Председник Председник 
Републичке скупштине, Председништва, 
Живан Васиљевић, с. р. Драгослав Марковић, с.р. 

 
 

З А К О Н  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СТУДЕНТСКИМ УС-
ТАНОВАМА 

Члан 1. 

У Закону о студентским установама ("Службени гласник СРС" 
број 26/68) у члану 1. став 1. бришу се речи: "за здравствену заштиту", а 
иза речи: "студентске установе" додају се речи: "као организације удруже-
ног рада". 
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Члан 2. 

У члану 2. став 2. брише се. 

Члан 3. 

Члан 3. мења се и гласи: 
"Студенти користе услуге установа под условима предвиђеним 

овим законом, самоуправним споразумима и општим актом установе. 
Коришћење услуга установа из става 1. овог члана, као и накнада 

за услуге одређује се, у складу са друштвеним договором, самоуправним 
споразумом који закључују установа, њен оснивач и одговарајућа самоуп-
равна интересна заједница усмереног образовања. 

У коришћењу услуга установа које пружају смештај и исхрану сту-
дентима првенствено имају студенти са нижим приходима по члану дома-
ћинства, односно личним приходима. 

Ако студенти испуњавају исте услове из става 3. овог члана првен-
ство имају студенти са бољим успехом у студијама, односно претходном 
школовању. 

Пријем студената у установе из става 3. овог члана врши се путем 
конкурса". 

Члан 4. 

Члан 4. мења се и гласи: 
"У остваривању својих задатака установе сарађују са самоуправ-

ним интересним заједницама усмереног образовања, организацијама уд-
руженог рада у области високог школства и њиховим заједницама, Савезом 
социјалистичке омладине и другим заинтересованим организацијама." 

Члан 5. 

Члан 6. мења се и гласи: 
"Представници друштвене заједнице и студенти учествују у: 
1.  утврђивању предлога статута установе о питањима од значаја за 

остваривање посебног друштвеног интереса, 
2.  утврђивању програма развоја установе, 
3.  утврђивању основне намене коришћења средстава, 
4.  утврђивању предлога о статусним променама установе, 
5.  усвајању извештај о раду установе, 
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6.  усвајању самоуправних споразума из члана 3. став 2. овог закона и 
7.  именовању и разрешењу инокосног пословодног органа установе. 
Одлука из става 1. овог члана донета је када се за њу изјасни већи-

на укупног броја делегата из реда радника установе и већина од укупног 
броја представника друштвене заједнице и студената." 

Члан 7. 

У члану 8. став 1. мења се и гласи: 
"Састав и број представника друштвене заједнице и студента из 

члана 7. овог закона утврђује се статутом установе." 

Члан 8. 

Члан 9. мења се и гласи: 
"Статутом установе утврђују се и други послови установе у чијем 

управљању учествују студенти, као и начин њиховог учешћа." 

Члан 9. 

Чланови 10, 11, 12. и 13. бришу се. 

Члан 10. 

Члан 15. мења се и гласи: 
"За инокосног пословодног органа установе може бити именовано 

лице које има високу школску спрему и које је морално и политички по-
добно за вршење ове функције. 

Статутом установе одређује се врста школске спреме и други ус-
лови које мора испуњавати лице које се именује за инокосног пословодног 
органа." 

Члан 11. 

У члану 16. став 1. и 3. бришу се. 

Члан 12. 

Члан 17. мења се и гласи: 
"Оснивач установе даје мишљење о предлогу статута установе о 

питањима од значаја за остваривање посебног друштвеног интереса. 
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Скупштина Социјалистичке Републике Србије даје сагласност на 
одредбе статута којима се уређује учешће студената и представника друш-
твене заједнице у управљању пословима установе." 

Члан 13. 

Члан 18. мења се и гласи: 
"Установе могу оснивати друштвено-политичке заједнице, самоу-

правне интересне заједнице, организације удруженог рада и друге самоуп-
равне организације и заједнице. 

Организације и заједнице из претходног става могу заједнички ос-
новати установу. 

Односи између оснивача уређују се уговором." 

Члан 14. 

Члан 20. мења се и гласи: 
"Актом о оснивању установе именује се матична комисија која има 

задатак да изврши припреме за почетак рада установе, изврши пријем сту-
дената и обави друге послове из делокруга рада органа управљања до ње-
говог конституисања." 

Члан 15. 

У члану 22. став 2. брише се. 

Члан 16. 

Члан 23. мења се и гласи: 
"Актом о удруживању установа у заједницу одређују се: задаци, 

организација рада и финансирање заједнице. 
Заједница установа има статут. 
Заједница установа има својство правног лица." 

Члан 17. 

Члан 24. мења се и гласи: 
"Постојеће установе дужне су да усагласе своју организацију и рад 

са одредбама овог закона до краја 1975. године." 
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Члан 18. 

Члан 25. брише се. 

Члан 19. 

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

 
 

[Службени гласник СР Србије, 31 (1975), 25, стр. 458-459] 




