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[Закон о изменама  и допунама закона о ученичком и студент-
ском стандарду, од 1. јула 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 УЧЕНИЧКОМ И СТУДЕНСТСКОМ СТАНДАРДУ 

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о ученичком и 
студентском стандарду, који је донела Народна скупштина Републике Ср-
бије, на Другој седници Другог ванредног заседања у 1983. години, одр-
жаној 1. јула 1993. године. 

 
ПР број 50 
У Београду, 1. јула 1993. године 

 
Председник Републике, 

Слободан Милошевић, с.р. 
 

З А К О Н  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О УЧЕНИЧКОМ И  
СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ 

Члан 1. 

У Закону о ученичком и студентском стандарду ("Службени глас-
ник Републике Србије2, број 81/92), члан 6. мења се и гласи: 

"Средства за обављање делатности установа из члана 4. став 1. 
овог закона обезбеђују се из буџета Републике, непосредно од корисника, 
продајом услуга на тржишту, донаторством и из других извора, у складу 
са законом." 

Члан 2. 

Члан 7. мења се и гласи: 
"Права из овог закона остварују ученици и студенти држављани 

СРЈ уписани на школе и факултете у Републици Србији. 
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Ученици и студенти из других република (друге републике) СРЈ 
остварују право из овог закона под условом да ученици и студенти из Ре-
публике Србије уписани у тој републици остварују једнака права са уче-
ницима и студентима из те републике. 

Право на смештај у установе студентског стандарда могу оствари-
вати и студенти страни држављани, стипендисти југословенских органа, у 
складу са међународним уговором." 

Члан 3. 

У члану 8. у ставу 2. реч: "три" замењује се речју: "два". 

Члан 4. 

У члану 9. став 2. мења се и гласи: 
"Министар просвете утврђује учешће родитеља, односно старате-

ља у трошковима из става 1. овог члана." 

Члан 5. 

У члану 10. у ставу 1. на крају реченице брише се тачка и додају 
речи. "и који имају закључен уговор са предузећем или установом о ко-
ришћењу кредита." 

У ставу 3. речи: "најмање у висини", замењују се речима: "који од-
говара половини висине". 

У ставу 5. реч: "три" замењује се речју: "два". 

Члан 6. 

У члану 14. у ставу 2. после речи: "регреса" додају се речи: "у 
складу са социјалним стањем родитеља или старатеља". 

Члан 7. 

У члану 15. став 1. мења се и гласи: 
"Право на регресирану исхрану у установи за исхрану студената, 

односно у другој одговарајућој организацији имају студенти факултета и 
виших школа чије се школовање, у складу са законом, финансира из буџе-
та Републике. Студент који понови годину студија нема право на регреси-
рану исхрану за ту годину." 
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Члан 8. 

У члану 17. у ставу 2. реч: "три" замењује се речју: "два". 
Став 6. мења се и гласи: 
"Конкурс из става 2. овог члана расписује Министарство просвете." 

Члан 9. 

У члану 20. у ставу 1. реч: "три" замењује се речју: "два". 

Члан 10. 

У члану 21. став 3. мења се и гласи: 
"Министарство просвете, најмање два месеца пре почетка школске 

године, расписује конкурс за доделу студентских стипендија." 

Члан 11. 

У члану 26. у ставу 1. после речи: "оснивање" додаје се реч: "орга-
низовање". 

У ставу 2. после речи: "акт о" додају се речи: "организацији и", а 
после речи: "систематизацији" додају се речи: "послова и задатака". 

Члан 12. 

У члану 29. став 3. мења се и гласи: 
"Управни одбор установе ученичког стандарда сачињавају четири 

представника оснивача, два представника родитеља и два представника 
запослених у установи". 

Члан 13. 

У члану 30. после става 2. додаје се став који гласи: 
"Надзорни одбор установе ученичког и студентског стандарда име-

нује и разрешава оснивач. надзорни одбор доноси одлуке већином гласова 
укупног броја чланова." 

Члан 14. 

У члану 33. после става 2. додају се два става који гласе: 
"Дом води матичну евиденцију о ученицима и у остваривању го-

дишњег програма рада. 
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Садржај и начин вођења евиденције из става 3. овог члана пропи-
сује министар просвете." 

Члан 15. 

У члану 34. после става 3. додаје се став који гласи: 
"У оквиру радног времена у седмици, васпитачи имају 30 часова 

непосредног васпитног рада са ученицима." 

Члан 16. 

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

"Члан 42а 

Делатност дома ученика и студентског центра јесте: 
1. стварање услова за извршавање образовних обавеза ученика и 

студената; 
2. стварање услова за подстицање, остваривање и унапређивање 

физичког здравља, спортско-рекреативних активности, развијање култур-
но-забавних и информативних активности и других друштвених активнос-
ти ученика и студената; 

3. обезбеђивање остваривања права ученика и студената и оствари-
вање другог законом утврђеног интереса; 

4. стварање услова за смештај и исхрану ученика и студената; 
5. стварање услова за здравствену и социјалну заштиту ученика и 

студената; 
6. пружање угоститељских услуга исхране; и 
7. пружање услуга трећим лицима. 
Делатност студентског културног центра јесте: 
1. обезбеђивање услова и организовање спровођења програма и де-

лова програма из области културе; 
2. стварање услова за остваривање едукативне функције и функције 

образовања; 
3. пружање услуга трећим лицима у области културе и уметности; и 
4. пружање осталих услуга трећим лицима. 
Делатност студентског опоравилишта јесте: 
1. организовање опоравка и одмора студената; 



 612

2. организовање и обезбеђивање студентима исхране, смештаја, 
одмора и опоравка, постоперативног опоравка и рехабилитације; и 

3. пружање услуга трећим лицима. 
Установе ученичког и студентског стандарда могу обављати и дру-

ге делатности, уз сагласност оснивача." 

Члан 17. 

У члану 47. став 1. брише се. 
Став 2. мења се и гласи: 
"Средства из буџета Републике за финансирање ученичког и сту-

дентског стандарда обезбеђују се у складу са прописима о финансирању 
јавних расхода." 

Члан 18. 

У члану 55. став 1. мења се и гласи: 
"Оснивачка права организација ученичког и студентског стандарда 

које је основала општина, град, аутономна покрајина, универзитет и јавно 
предузеће које је основано законом, а које су утврђене мрежом установа, 
прелазе на Републику." 

Члан 19. 

Члан 56. мења се и гласи: 
"Организације из члана 55. овог закона, наставиће са радом као ус-

танове ученичког и студентског стандарда, у складу са актом о мрежи ус-
танова ученичког и студентског стандарда. 

Организације ученичког и студентског стандарда из става 1. овог 
члана припремиће статут и друге акте и извршити промене уписа у регис-
тар најкасније до 31. јула 1993. године." 

Члан 20. 

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

 
 
 
[Службени гласник Републике Србије, 49(1993), 49, стр. 2290-2292] 




