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[Закон о изменама и допунама Закона о високом школству, од 
28. децембра 1966. године] 

 
На основу члана 197. став 2. Устава Социјалистичке Републике Ср-

бије 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 28. децембра 1966. године и на седници 
Просветно-културног већа од 28. децембра 1966. године. 

 
РС број 94 
У Београду, 28. децембра 1966. године 

 
 Председник Скупштине 
 Душан Петровић, с. р. 

 
 

З А К О Н  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВИСОКОМ ШКОЛСТВУ 

Члан 1. 

У члану 11. став 4. Закона о високом школству ("Службени 
гласник СРС" бр. 32/65) мења се и гласи: 

"Скупштина Социјалистичке Републике Србије потврђује статут 
универзитета и уметничке академије, као и одредбе статута високошкол-
ских установа које се односе на: делатност установе, састав савета, на-
ставне планове, одсеке, одељења, групе и смерове, услове уписа и правила 
студија." 

Члан 2. 

У члану 24. тачка 8. се брише, а тачке 9, 10, 11. и 12. постају тачке 
8, 9, 10. и 11. 
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Члан 3. 

У члану 41. тачка 10. се брише, а тачке 11, 12, 13, 14. и 15. постају 
тачке 10, 11, 12, 13. и 14. 

Члан 4. 

У члану 47. ставу 1. после речи: "других" додају се речи: "настав-
них, научних и наставно-научних", а после речи: "бирају се" додају се ре-
чи: "из реда чланова радне заједнице". 

Члан 5. 

У члану 54. став 3. бришу се речи: "и одлучује о заснивању и пре-
станку радног односа радника секретаријата". 

Члан 6. 

После члана 67. додаје се нови члан 67-а, који гласи: 
"Послови установа из става 3. претходног члана који се односе на 

извођење наставе и научног рада од посебног су друштвеног интереса. У 
управљању овим пословима учествују представници оснивача и других 
заинтересованих органа и организација (представници друштвене заједни-
це), уколико за поједине врсте установа посебним законом није друкчије 
одређено. 

Представници друштвене заједнице учествују и 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 научним радом. 

Начин одлучивања о питањима из претходног става, као и одређи-
вање броја представника друштвене заједнице, органа и организација које 
их именују односно делегирају утврђује се статутом установе. 

Просветно-културно веће Скупштине Социјалистичке Републике 
Србије потврђује статут установе у делу који се односи на послове у чијем 
одлучивању учествују представници друштвене заједнице као и на састав 
највишег органа управљања установе и начин његовог одлучивања." 

Члан 7. 

У члану 106. ставу 3. бришу се речи: "у Службеном гласнику Со-
цијалистичке Републике Србије". 
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Члан 8. 

У члану 108. став 5. и члан 109. се бришу. 

Члан 9. 

У члану 110. бришу се ставови 1, 3. и 4. 
У досадашњем ставу 2. речи: "за хонорарног" и "хонорарног" се 

бришу. 

Члан 10. 

Чланови 112. и 113. се бришу. 

Члан 11. 

У члану 114. ставу 1. реч "Технолошки" замењује се речима "Тех-
нолошко-металуршки", а речи "Филозофско-историјски" речју "Филозоф-
ски". 

Члан 12. 

После члана 118. додају се нови чланови, који гласе: 

"Члан 118-а 

Стечени докторат наука и академски степен магистра односно 
специјалисте се губи ако се утврди да поднесена дисертација није 
самосталан научни рад, односно самосталан магистарски или 
специјалистички рад. Одлуку о томе доноси веће високошколске установе 
по поступку утврђеном статутом високошколске установе. 

Члан 118-б 

Постојеће установе из чл. 67. ст. 3. овог закона, за које не постоје 
посебни закони, дужне су да своју организацију и рад саобразе одредбама 
овог закона у року од 3 месеца од дана његовог ступања на снагу." 

Члан 13. 

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

 
[Службени гласник СР Србије, 22 (1966), 53, стр. 946-947]  




