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[Закон о изменама и допунама Закона о високом школству,  
од 7. априла 1965. године] 
 

На основу члана 197. став 2. Устава Социјалистичке Републике 
Србије издајем 

 
У К А З  

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  
ЗАКОНА О ВИСОКОМ ШКОЛСТВУ 

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о високом 
школству који је усвојила Скупштина Социјалистичке Републике Србије 
на седници Републичког већа од 7. априла 1965. године и на седници Про-
светно-културног већа од 5. априла 1965. године 
 

РС број 70 

У Београду, 7. априла 1965. године 

 Председник Скупштине, 
 Душан Петровић, с.р. 

 

Сагласно одредбама члана 18. Уставног закона о спровођењу 
Устава Социјалистичке Републике Србије, Закон о високом школству 
("Службени гласник НРС" бр. 51/62) усклађује се са Уставом и у њему се 
врше измене и допуне, тако да његов текст гласи: 

 
 

З А К О Н  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВИСОКОМ ШКОЛСТВУ 

Члан 1. 

У Закону о високом школству у члану 1. реч "организација" 
замењује се речима: "начела о организацији". 
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Члан 2. 

У члану 5. у ставовима 1. и 2. после речи: "одговарајуће" додају се 
речи: "стручне називе" и зарез. 

Став 3.  члана 5. мења се и гласи: 
"Нострификација и еквиваленција школских сведочанстава стече-

них у иностранству регулишу се посебним савезним законом". 

Члан 3. 

У члану 6. ставу 5. речи: "републички, покрајински, односно обла-
сни савет надлежан за послове школства" замењују се речима: "савет више 
школе". 

Члан 4. 

Члан 8. мења се и гласи: 
"Високошколске установе су самосталне и самоуправне радне ор-

ганизације чија је делатност од посебног друштвеног интереса. 
Наставници организују и руководе наставно-васпитним и научним 

радом установе и одговорни су за постизање образовно-васпитних и науч-
них циљева." 

Члан 5. 

У члану 11. ставу 2. после речи: "дужностима" додају се речи: "о 
положају радних јединица, правима и дужностима радних људи у њихо-
вом управљању, о питањима о којима непосредно одлучују чланови радне 
заједнице високошколске установе и о начину одлучивања". 

Став 4. мења се и гласи: 
"Статут високошколске установе, универзитета и уметничке акаде-

мије потврђује Скупштина Социјалистичке Републике Србије". 

Члан 6. 

У члану 14. став 2. мења се и гласи: 
"Републички, односно покрајински орган управе надлежан за по-

слове образовања врши надзор над законитошћу рада високошколских 
установа, универзитета и уметничке академије". 

Став 3. мења се и гласи: 
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"У вршењу права надзора над законитошћу рада орган из претход-
ног става има право да до одлуке Уставног суда обустави извршење акта 
високошколске установе, универзитета, односно уметничке академије који 
је супротан Уставу, закону или статуту високошколске установе, универ-
зитета, односно уметничке академије." 

Члан 7. 

У члану 15. став 2. мења се и гласи: 
"Високошколску установу може основати и аутономна покрајина, 

срез, општина, универзитет, односно уметничка академија, привредна и 
друга организација ако постоји потреба за образовањем одређене врсте ви-
сокошколских кадрова и ако обезбеде наставне и научне кадрове, просто-
рије, опрему и финансијска средства. У оквиру ових услова Републичко 
извршно веће прописаће потребне нормативе." 

После става 2. додаје се нови став 3, који гласи:  
"Републички, односно покрајински орган управе надлежан за по-

слове образовања утврђује да ли су испуњени прописани услови из прет-
ходног става." 

У ставу 3. који постаје став 4. бришу се речи: "који доноси њихово 
представничко тело у равноправном делокругу оба већа". 

Ставови 4. и 5. постају ставови 5. и 6, а став 6. брише се. 

Члан 8. 

У члану 16 ставу 2. реч: "управе" замењује се речима: "савета и 
већа". 

Члан 9. 

У члан 17. додаје се нови став 1. који гласи: 
"Високошколска установа се може укинути: 
ако не испуњава услове из члана 15. овог закона; 
ако не испуњава задатке ради којих је основана; 
ако се утврди да је престала потреба за кадровима профила и 

степена стручне спреме који се образују у установи." 
Ставови 1. и 2. постају ставови 2. и 3, а став 3. брише се. 
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Члан 10. 

У члану 18. ставу 2. речи: "органу управљања установом", 
замењују се речју: "установи". 

Члан 11. 

Пре члана 20. уноси се нови члан који гласи: 

"Члан 19а 

Радни људи управљају високошколском установом непосредно и 
преко органа управљања одређених овим законом и статутом. 

Чланови радне заједнице дела установе који у радном процесу 
представља целину (радна јединица) непосредно остварују самоуправља-
ње у радној јединици. 

У радној јединици са већим бројем чланова могу се одређене функ-
ције управљања поверити савету односно одговарајућем органу и другим 
органима управљања радне јединице. 

Статутом установе одређује се које јединице чине радне јединице 
установе. 

Студенти преко својих представника учествују у управљању висо-
кошколском установом и у раду органа управљања, сагласно статуту уста-
нове, сем у одлучивању о питањима која су Уставом и овим законом дата 
у искључиву надлежност чланова радне заједнице. 

У управљању одређеним пословима високошколске установе уче-
ствују и грађани које именује оснивач и представници заинтересованих 
радних и других организација (представници друштвене заједнице), у 
складу са одредбама овог закона и статута установе." 

Члан 12. 

У члану 20. ставу 1. реч: "управа" замењује се речју: "веће". 

Члан 13. 

Члан 21. мења се и гласи: 
"Савет високошколске установе сачињавају: 
чланови које бира радна заједница високошколске установе из сво-

је средине; 
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чланови које именује оснивач високошколске установе, односно 
Републичко извршно веће ако је Република оснивач високошколске уста-
нове, из реда научних, стручних и других јавних радника; 

чланови које као представнике делегирају заинтересоване дру-
штвено-политичке заједнице, радне и друге организације; 

најмање три члана које као представнике делегирају студенти из 
својих редова; 

декан, односно директор високошколске установе. 
Статутом установе одређује се број чланова савета из тачке 1, 2. и 

4. претходног става, начин избора представника студената, као и друштве-
но-политичке заједнице, радне и друге организације које делегирају свога 
представника за члана савета." 

Члан 14. 

После члана 21. додаје се нови члан који гласи: 

"Члан 21а 

Статутом високошколске установе чија радна заједнице има мањи 
број чланова може се одредити да функцију савета установе врши радна 
заједница са представницима друштвене заједнице." 

Члан 15. 

Члан 22. мења се и гласи: 
"Савет високошколске установе: 
утврђује статут установе; 
утврђује планове и програме развоја установе; 
стара се о општем материјалном положају установе; 
претреса  питања сарадње са другим високошколским установама, 

органима, радним и другим организацијама; 
стара се о условима живота и рада студената; 
претреса питања кадровске политике и подизања научног, умет-

ничког и наставног подмлатка; 
расписује конкурсе и потврђује избор наставника и сарадника 

установе и научних радника њених јединица; 
бира и разрешава чланове првостепеног дисциплинског суда и 

дисциплинског тужиоца за чланове радне заједнице високошколске уста-
нове; 
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бира и разрешава чланове првостепеног дисциплинског суда и 
дисциплинског тужиоца за студенте; 

поставља и разрешава секретара установе и друге статутом од-
ређене руководиоце јединица установе; 

разматра питања наставног и научног рада и даје предлоге за 
њихово унапређивање; 

врши друге послове одређене законом и статутом." 

Члан 16. 

После члана 22. додаје се нови члан који гласи: 

"Члан 22а 

Председника савета бира савет високошколске установе из реда 
чланова које је изабрала радна заједница установе. 

Председник сазива седнице савета, предлаже дневни ред седнице и 
руководи радом седнице. 

Председник је дужан сазвати седницу савета ако то предложи де-
кан, односно директор, трећина чланова савета или трећина чланова радне 
заједнице." 

Члан 17. 

У члану 23. после речи: "савета" додају се речи: "или већа". 

Члан 18. 

Поднаслов: "Управа високошколске установе" испред члана 24. 
мења се и гласи: "Веће високошколске установе". 

Члан 19. 

Члан 24. мења се и гласи: 
"Веће високошколске установе сачињавају наставници, сарадници 

и представници јединица установе. 
Високошколска установа може статутом предвидети да се веће 

бира из реда наставника, сарадника и других радника установе. 
У случају из претходног става, декан односно директор је члан 

већа по положају. 
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Број представника из претходних ставова и начин избора чланова 
већа одређује се сагласно закону, статутом установе." 

Члан 20. 

Члан 25. мења се и гласи: 
"Веће високошколске установе стара се о организацији и извођењу 

наставе, стручне праксе студената и научноистраживачког, односно умет-
ничког рада и општем развоју установе, и врши нарочито следеће послове: 

доноси наставне програме у складу са наставним планом; 
бира наставнике и сараднике високошколске установе и научне 

раднике њених јединица на начин одређен у члану 110. овог закона; 
одлучује о позивању научних и стручних радника, односно 

уметника да држе предавања; 
спроводи поступак за хабилитацију, за стицање степена доктора 

наука и академских степена магистра и специјалисте; 
одлучује о позивању истакнутог научника, односно уметника и 

стручњака за редовног професора; 
предлаже додељивање титуле почасног доктора наука; 
врши друге послове који су законом и статутом стављени у његову 

надлежност. 
У сагласности са зборовима јединица установе веће: 
утврђује предлог статута установе; 
доноси финансијски план и завршни рачун установе; 
доноси акта о унутрашњој организацији рада установе; 
доноси правилник о расподели дохотка установе и правилник о 

личним дохоцима; 
доноси правилник о радним односима; 
одлучује сагласно Закону и статуту о коришћењу друштвених 

средстава којима установа управља. 
Нацрт статута установе веће доставља јединицама установе на 

мишљење. Веће је дужно да размотри примедбе и предлоге јединица на 
нацрт статута и да о примедбама и предлозима јединица које није усвојило 
обавести савет установе. 

Ако се при доношењу аката, односно одлука из тачке 2-6. става 2. 
овог члана не постигне сагласност између већа и зборова јединица, о 
спорном питању одлучује радна заједница установе референдумом." 



 465 

Члан 21. 

После члана 25. додаје се нови члан 25а, који гласи: 
"О припајању, спајању, подели установе и издвајању јединице из 

састава установе одлучују на предлог већа сви чланови радне заједнице 
установе референдумом." 

Члан 22. 

Члан 26. мења се и гласи: 
"Веће високошколске установе може сагласно статуту образовати 

из своје средине извршни одбор ради припремања одлука о којима одлучу-
је веће и извршавања закључака већа. 

Састав, начин избора и ближи делокруг рада извршног одбора уре-
ђују се статутом установе. 

Радом извршног одбора руководи декан, односно директор." 

Члан 23. 

У члану 27. додају се нови ставови 3. и 4. који гласе: 
"Декана и продекана односно директора и његовог заменика бира 

збор радне заједнице установе на време од две године. 
Поступак и начин њиховог избора одређује се статутом." 

Члан 24. 

У члану 28. став 1. мења се и гласи: 
"Декан, односно директор представља високошколску установу, 

стара се о примени закона и статута, припрема седнице савета, припрема и 
сазива седнице већа и председава им, стара се о извршењу одлука савета и 
већа, врши наредбодавна права у вези са финансијским пословањем  уста-
нове и располаже средствима установе у границама одређеним статутом, 
доноси решења о радним односима наставника и сарадника установе, пот-
писује са ректором дипломе и врши друге послове управљања установом 
одређене законом и статутом." 

Члан 25. 

У члану 32. ставу 1. реч: "управа" брише се. 
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Члан 26. 

После члана 32. додаје се нови члан који гласи: 

"Члан 32а 

Положај и самоуправљање радних људи секретаријата и других је-
диница универзитета, односно уметничке академије, регулишу се статутом 
и другим општим актима универзитета, односно уметничке академије, 
сходно начелима о самоуправљању радних људи и државним органима од-
носно удружењима." 

Члан 27. 

Члан 33. мења се и гласи: 
"Универзитетски савет и савет уметничке академије сачињавају: 
најмање по један представник високошколских установа у саставу 

универзитета, односно уметничке академије; 
чланови које именује Републичко извршно веће, односно покрајин-

ско извршно веће из реда научних, стручних и других јавних радника; 
члан кога из реда својих одборника бира скупштина среза, односно 

града на чијој је територији седиште универзитета, односно уметничке 
академије; 

најмање три представника студената; 
ректор и проректори универзитета, односно уметничке академије; 
најмање један представник радних људи запослених у јединицама 

универзитета односно уметничке академије. 
Статутом универзитета, односно уметничке академије одређује се 

број чланова које именује Републичко, односно покрајинско извршно веће, 
број чланова савета високошколских установа и начин њиховог избора, 
као и број чланова које бирају студенти и представници радних људи запо-
слених у јединицама универзитета, односно уметничке академије и начин 
њиховог избора. 

Статутом се може предвидети да одређене привредне и друге орга-
низације делегирају своје представнике у савет универзитета, односно 
уметничке академије." 

Члан 28. 

После члана 33. додају се два нова члана која гласе: 
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"Члан 33а 

Чланови универзитетског савета, односно савета уметничке акаде-
мије бирају се, именују, односно делегирају на две године, с тим да се сва-
ке године обнавља избор половине од укупног броја чланова савета. 

Тело које бира, именује, односно делегира чланове савета може по-
једине чланове разрешити, односно опозвати и пре истека времена из 
претходног става. 

Ближе одредбе о избору, разрешењу, односно опозиву чланова са-
вета утврђују се статутом универзитета, односно уметничке академије. 

Члан 33б 

Универзитетски савет и савет уметничке академије бира председ-
ника савета из реда својих чланова. 

Председник сазива седнице савета и руководи радом на седницама. 
Председник сазива седнице по својој иницијативи, на предлог рек-

тора, једне трећине чланова савета или на предлог једне од високошкол-
ских установа у саставу универзитета, односно уметничке академије. 

Одлуке савета потписују председник и ректор." 

Члан 29. 

У члану 34. став 1. мења се и гласи: 
"Универзитетски савет и савет уметничке академије: 
1.  разматра питања од значаја за организацију и рад универзитета, 

односно уметничке академије, и даје препоруке за координацију наставне 
и научне, односно уметничке делатности високошколских установа у сас-
таву универзитета, односно уметничке академије; 

2.  доноси статут универзитета, односно уметничке академије; 
3.  разматра статуте високошколских установа у саставу универзи-

тета, односно уметничке академије и даје мишљење о њима; 
4.  утврђује план и програм развитка универзитета, односно умет-

ничке академије; 
5.  потврђује избор научних саветника, виших научних сарадника, 

научних сарадника, виших стручних сарадника, стручних сарадника, асис-
тената и руководилаца јединица универзитета, односно уметничке акаде-
мије; 

6.  поставља и разрешава генералног секретара универзитета, одно-
сно уметничке академије; 
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7.  утврђује финансијски план и завршни рачун универзитета, од-
носно уметничке академије; 

8.  разматра питања од значаја за научноистраживачки рад и плано-
ве научног односно уметничког рада високошколских установа у саставу 
универзитета, односно уметничке академије; 

9.  одлучује о оснивању јединица универзитета, односно уметничке 
академије; 

10. бира и разрешава чланове вишег дисциплинског суда за члано-
ве радних заједница високошколских установа у саставу универзитета, 
односно уметничке академије; 

11. доноси прописе о дисциплинској одговорности студената, бира 
и разрешава чланове другостепеног дисциплинског суда за студенте висо-
кошколских установа у саставу универзитета, односно уметничке академи-
је; 

12. даје сагласност на статуте, односно правила студентских уд-
ружења која делују у оквиру универзитета, односно уметничке академије; 

13. расправља питања материјалног положаја и здравствене заш-
тите студената и доноси закључке и препоруке; 

14. доноси одлуке о додељивању титуле почасног доктора на пре-
длог већа високошколске установе у саставу универзитета, односно умет-
ничке академије; 

15. врши друге послове одређене законом и статутом." 

Члан 30. 

Поднаслов "Универзитетска управа и управа уметничке академи-
је", испред члана 35. као и чланови 35. и 36. бришу се. 

Члан 31. 

У члану 38. речи: "припрема и сазива седнице управе, председава 
им, потписује и извршује њене одлуке", и речи: "или управе" бришу се. 

Додаје се нови став 2, који гласи: 
"Ректор универзитета, односно уметничке академије бира се на две 

године." 
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Члан 32. 

У члану 40. ставу 1. речи: "установа у саставу универзитета и уста-
нова у саставу оних" замењују се речима: "јединица универзитета и", речи: 
"радника и службеника" речима "радне заједнице", реч: "секретаријата" 
речју: "јединица", а речи: "чланови управе универзитета, односно умет-
ничке академије" се бришу. 

Члан 33. 

У члану 41. ставовима 1. и 3. речи: "универзитетске управе, одно-
сно управе уметничке академије" замењују се речима: "ректора универзи-
тета, односно уметничке академије". 

Члан 34. 

Члан 42. мења се и гласи: 
"Руководиоци одсека, група и других јединица високошколске 

установе универзитета и уметничке академије бирају се, односно поста-
вљају на две године и могу бити поново бирани на исту функцију. 

Ближе одредбе о избору, односно постављењу руководилаца из 
претходног става прописују се статутом високошколске установе, универ-
зитета, односно уметничке академије." 

Члан 35. 

У члану 43. ставови 1. и 2. мењају се и гласе: 
"Савет високошколске установе, универзитетски савет, савет умет-

ничке академије, већа одсека, година и група као и друга колегијална тела 
врше своја права и дужности само у седницама. 

Тела из претходног става могу пуноважно решавати ако је седници 
присутно више од половине њихових чланова, а решавају већином гласова 
присутних чланова, уколико законом односно статутом није друкчије од-
ређено." 

Став 4. мења се и гласи: 
"Савет и веће високошколске установе, универзитетски савет и са-

вет уметничке академије могу оснивати одборе и комисије за проучавање 
питања из своје надлежности." 

После става 4. додаје се нови став 5. који гласи: 
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"Ближе одредбе о образовању и раду одбора и комисија из прет-
ходног става утврђују се статутом високошколске установе, универзитета 
односно уметничке академије." 

Члан 36. 

Члан 44. брише се. 

Члан 37. 

У члану 45. после речи: "високошколске установе" зарез се заме-
њује свезом "и", а речи "универзитета и уметничке академије" речима: 
"универзитетски савет односно савет уметничке академије". 

Члан 38. 

У члану 46. став 1. мења се и гласи: 
"Наставни програми и други општи акти које доноси савет и веће 

високошколске установе и универзитетски савет, односно савет уметничке 
академије објављују се у листу који служи за службена саопштења високо-
школских установа, универзитета, односно уметничке академије." 

Члан 39. 

Члан 47. брише се. 

Члан 40. 

Члан 48. мења се и гласи: 
"Декан, директор, односно ректор ако нађу да је акт органа упра-

вљања високошколске установе, универзитета, односно уметничке акаде-
мије супротан Уставу, закону, односно статуту упозориће на то орган 
управљања који је акт донео. 

Ако надлежни орган управљања и после упозорења остане при 
свом акту, декан, директор, односно ректор је дужан да у року од три дана 
предложи органу који врши надзор над законитошћу рада установе да та-
кав акт обустави од извршења. 

До доношења акта органа из претходног става по предлогу декан, 
директор, односно ректор није дужан извршити акт за који је предложио 
обуставу од извршења." 
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Члан 41. 

Чланови 49. и 50. бришу се. 

Члан 42. 

Члан 51. мења се и гласи: 
"Одредбе чланова 14. став 3. и 48. овог закона односе се на опште 

акте органа управљања високошколских установа, универзитета и умет-
ничке академије. 

На појединачне акте органа управљања универзитета односно 
уметничке академије, као и на акте донете у управном поступку и акте за 
које је надлежан суд примењују се одговарајући прописи." 

Члан 43. 

Члан 52. мења се и гласи: 
"Савет и веће високошколске установе, универзитетски савет, од-

носно савет уметничке академије и други колегијални органи управљања 
високошколском установом и јединицама високошколске установе, уни-
верзитета, односно уметничке академије решавају у управном поступку 
само о оним стварима које су им изричито законом стављене у надлеж-
ност. У свим осталим управним стварима првостепено решење доноси де-
кан, директор, односно ректор или одговарајући руководилац јединице 
високошколске установе, универзитета, односно уметничке академије. 

По жалбама против решења декана, односно директора и одговара-
јућег руководиоца јединице високошколске установе решава веће високо-
школске установе. 

По жалбама против решења ректора, односно руководиоца једини-
це универзитета, односно уметничке академије решава универзитетски 
савет, односно савет уметничке академије. 

Другостепено решење и решење савета високошколске установе, 
универзитетског савета и савета уметничке академије коначно је у управ-
ном поступку ако законом није другачије одређено." 

Члан 44. 

У члану 53. ставу 3. речи: "је старешина за постављење службени-
ка секретаријата" замењују се речима: "доноси решења из области радних 
односа радника секретаријата и одлучује о заснивању и престанку радног 



 472

односа радника секретаријата на које га овласти статут или други општи 
акт високошколске установе, универзитета односно уметничке академије". 

У ставу 4. реч: "бира" замењује се речју: "поставља" а у ставу 5, 
реч: "изабрано" речју: "постављено". 

Члан 45. 

У члану 55. став 2. мења се и гласи: 
"Настава другог степена траје две или три године, а ако је органи-

зована као јединствена целина заједно са првим степеном траје четири го-
дине, а на одређеним факултетима, високим школама и академијама умет-
ности може трајати три, односно пет година." 

Члан 46. 

У члану 56. став 4. мења се и гласи: 
"Наставу трећег степена могу организовати факултети, високе 

школе и академије уметности који имају одговарајуће научно-наставне 
кадрове, опрему и средства." 

Додаје се нов став 5, који гласи: 
"Универзитетски савет односно савет уметничке академије ут-

врђује постојање услова из претходног става." 

Члан 47. 

У члану 59. став 4. брише се. 

Члан 48. 

У члану 60. ставу 3. брише се реченица: "Међусобни односи висо-
кошколске установе и организације у којој се организује практичан рад 
студената уређују се уговором." 

Став 5. мења се и гласи: 
"Начин вршења ваншколске стручне праксе и услови пријема сту-

дената на стручну праксу регулишу се уговором између високошколске 
установе и органа и организације из става 3. овог члана." 

Члан 49. 

У члану 62. став 2. мења се и гласи: 
"Одлуку о организацији наставе из  претходног става доноси веће." 
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Члан 50. 

Члан 66. мења се и гласи: 
"Високошколске установе, универзитети и уметничке академије 

могу у складу са својим задацима оснивати као јединице: заводе, институ-
те, библиотеке, лабораторије, огледна добра и друге наставне, научне, на-
ставно-научне и наставно-уметничке јединице. 

Оснивање и положај јединица из претходног става утврђују се ста-
тутом или статутарном одлуком високошколске установе, универзитета 
односно уметничке академије. 

Високошколске установе, универзитети и уметничке академије мо-
гу у складу са својим задацима оснивати: заводе, институте, библиотеке, 
лабораторије, клинике, огледна добра и друге наставне, научне, наставно-
научне и наставно-уметничке установе. 

Високошколске установе, универзитети у уметничке академије мо-
гу оснивати установе из претходног става у заједници са другим организа-
цијама и органима. Међусобни односи суоснивача регулишу се уговором." 

Члан 51. 

У члану 72. ставу 1. речи:"академска титула." замењују се речима 
"стручни назив". 

Члан 52. 

У члану 73. ставу 1. после речи: "школе" додаје се реч "и", а речи: 
"и законом одређене самосталне научне установе у којима се изводи наста-
ва трећег степена" се бришу. 

У ставу 6. речи: "садржај и облик дипломе" замењују се речима: "а 
садржај и облик дипломе статутом универзитета, односно уметничке ака-
демије". 

Члан 53. 

У члану 74. ставу 1. бришу се речи: "у установама". 

Члан 54. 

У члану 78. ставу 3. почетне речи: "Одлуком савета" замењују се 
речју: "Статутом". 
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Члан 55. 

У члану 79. ставу 2. после речи: "искуство" додаје се реченица: "у 
трајању и под условима предвиђеним статутом", реч "савет" замењује се 
речју "веће", а речи: "на предлог управе те установе" бришу се. 

Члан 56. 

У члану 80. ставу 2. реч: "савет" замењује се речју: "веће". 
У ставу 3. реч: "савет" замењује се речју: "веће", а речи: "на пред-

лог управе те установе" бришу се. 

Члан 57. 

Члан 83. мења се и гласи: 
"Грађани се могу под једнаким условима утврђеним овим законом 

уписати на високошколске установе. 
Савет високошколске установе може уз сагласност Републичког 

извршног већа одредити број студената који ће се уписати на поједине 
високошколске установе у складу са друштвеним потребама за кадровима 
одређене струке и средствима и условима којима високошколска установа 
располаже. 

У случају из претходног става упис студената врши се на основу 
конкурса. Конкурсом се прописују услови за упис који обезбеђују пријем 
кандидата са најбољим успехом у претходном  школовању, односно студи-
јама, као и други услови од значаја за студирање на односној високошкол-
ској установи. 

Савет високошколске установе одређује услове уписа и начин 
избора кандидата за упис. 

Конкурс се објављује најкасније три месеца пре уписа." 

Члан 58. 

У члану 84. ставови 1. и 2. мењају се и гласе: 
"На високошколске установе уписују се и ванредни студенти. 
Изузетно, статутом високошколске установе може се предвидети 

упис само редовних студената." 

Члан 59. 

У члану 90. став 1. се брише. 



 475 

Члан 60. 

У члану 96. ставу 2. додају се речи: "као редован студент". 

Члан 61. 

У члану 109. ставу 2 после речи: "наставник високошколске уста-
нове" додају се речи: "као и сарадник друге високошколске установе", а 
после речи: "за хонорарног наставника" додају се речи: "односно хонорар-
ног сарадника". 

Члан 62. 

Члан 110. мења се и гласи: 
"Избор наставника и сарадника високошколске установе и научних 

радника њених јединица врше чланови већа наставници и сарадници. Кад 
у веће улазе представници наставника и сарадника, у избору наставника и 
сарадника учествују сви наставници и сарадници установе и њених једи-
ница. 

У избору у звање редовног професора и научног саветника уче-
ствују наставници и сарадници који имају ово звање, као и наставници и 
сарадници у звању ванредног професора, вишег научног сарадника и ви-
шег предавача. 

У избору у звање ванредног професора, вишег научног сарадника, 
вишег предавача, доцента, научног сарадника и предавача учествују нас-
тавници и сарадници који имају једно од ових звања, као и редовни про-
фесори и научни саветници. 

У избору наставника и сарадника више школе учествују сви наста-
вници и сарадници." 

Члан 63. 

У члану 112. ставови 1, 3, 4, 5 и 7. бришу се. 

Члан 64. 

Члан 115. мења се и гласи: 
"Печат високошколских установа, универзитета и уметничких ака-

демија за издавање диплома о стручној спреми, академским и научним 
степенима садржи поред назива Републике, аутономне покрајине и седиш-
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та школе, односно универзитета и уметничке академије и ознаку грба Со-
цијалистичке Републике Србије." 

Члан 65. 

Члан 116. мења се и гласи: 
"До краја 1965. године докторат наука могу стећи, по одредбама 

Закона о докторату наука ("Службени лист ФНРЈ" број 25/55), лица којима 
је тема за докторску дисертацију била прихваћена до 1. октобра 1964. го-
дине или су до тога рока положили усмени докторски испит. 

Рокове за предају докторских дисертација, односно за полагање 
усменог докторског испита и одбрану повољно оцењене докторске дисер-
тације у 1965. години одредиће факултети код којих је пријављено стица-
ње доктората." 

Члан 66. 

После члана 116. уноси се нови члан који гласи: 

"Члан 116а 

Високошколске установе, универзитети, односно уметничке акаде-
мије усагласиће своју организацију и рад са одредбама овог закона и доне-
ће статуте до краја 1965. године. 

Постојеће високошколске установе дужне су да испуне услове из 
члана 15. овог закона најкасније до краја школске 1970/71. године." 

Члан 67. 

После члана 117. уносе се два нова члана који гласе: 

"Члан 117а 

Високошколске установе дужне су да одлукама својих савета регу-
лишу питања управљања у складу са овим законом у року од два месеца 
до његовог ступања на снагу. 

Одлуке из претходног става не подлежу потврди. 
Први избори органа управљања високошколских установа утврђе-

них овим законом спровешће се до 30. јуна 1965. године. 
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Члан 117б 

У члановима 17. ставу 2, 18. ставу 1. и 2. и 60. ставу 6. речи: "Извр-
шно веће" замењују се речима: Републичко извршно веће". 

У чл. 14. ставу 2. и чл. 15. ставу 3. речи: "аутономних јединица" 
замењују се речима: "аутономних покрајина". 

У члану 92. ставу 3. речи: "политичко-територијалне јединице" 
замењују се речима: "друштвено-политичке заједнице". 

У чл. 27. ставу 2. и чл. 29. ставу 1. и 2. и чл. 109. ставу 3. реч: "по-
моћник" замењује се речју: "заменик". 

У чл. 3. алинеја 4, чл. 59. ставу 2. чл. 61. ставу 2. и чл. 62. ставу 1. 
речи: "самосталне установе" замењује се речју: "установе". 

У чл. 11. ставу 2, чл. 31. ставу 2. и 3. и чл. 106. ставу 6. речи: "уста-
нове у њеном саставу" замењују се речима: "њених јединица". 

У чл. 11. ставу 3, чл 43. ставу 3, чл. 105. ставу 1, чл. 106. ставу 6, 
чл. 107, ставу 1. и чл. 109. ставу 1. речи: "установе у саставу" замењују се 
речима: "јединице". 

У чл. 31. ставу 1. и 3, чл. 41. ставу 3, чл. 45, чл. 58. ставу 2, чл. 59. 
ставу 3, чл. 61. ставу 4. и 5. чл. 64, чл. 68. ставу 3, чл. 70. ставу 2, чл. 103 
ставу 3. и 6, чл. 106. ставу 1. и 4, чл. 108. ставу 1. и чл. 111. ставу 3. реч: 
"управа" замењује се речју: "веће". 

У чл. 10. ставу 2, чл. 11. ставу 2. и 3. речи: "радника и службеника" 
замењују се речима: "радних људи". 

У члану 105. ставовима 2. и 3. речи: "Народне" замењује се речју: 
"Социјалистичке". 

Члан 68. 

Овлашћује се Законодавно-правна комисија Скупштине Социјали-
стичке Републике Србије да изда пречишћен текст Закона о високом 
школству. 

Члан 69. 

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
"Службеном гласнику Социјалистичке Републике Србије". 

 
 
[Службени гласник СР Србије, 21 (1965), 15, стр. 347-353] 




