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[Закон о изменама и допунама Закона о високом школству, од 
11. јула 1969. године] 

 
На основу члана 197. став 2. Устава Социјалистичке Републике 

Србије издајем 
 

У К А З  
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКО-

НА 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 10. јула 1969. године и на седници Про-
светно-културног већа од 10. јула 1969. године. 

 
 
РС број 149 
У Београду, 11. јула 1969. године 

   Председник Скупштине, 
 Драгослав Марковић, с. р. 

 
 

З А К О Н  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВИСОКОМ ШКОЛСТВУ 

Члан 1. 

У Закону о високом школству ("Службени гласник СРС" бр. 32/65, 
46/65, 53/66, 32/68 и 41/68) у члану 6. став 5. се брише. 

Члан 2. 

У члану 11. став 2. мења се и гласи: 
"Статут високошколске установе садржи одредбе о унутрашњој 

организацији, делокругу и одговорности органа управљања, положају ор-
ганизација удруженог рада, правима и дужностима чланова радне заједни-
це и студената у управљању, радним и другим унутрашњим односима, о 
раду, наставном плану и правилима студија, о правима и дужностима на-
ставника, студената, сарадника и других радника установе, о начину 
остваривања тих права и дужности, о питањима о којима непосредно одлу-
чују чланови радне заједнице високошколске установе и о начину тог од-
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лучивања, о администрацији и о другим питањима важним за живот и рад 
установе." 

У ставу 4. бришу се речи: "састав савета". 

Члан 3. 

У члану 16. став 2. речи: "савета и већа" замењују се речима: "орга-
на управљања". 

У ставу 5. бришу се речи: "и постављања секретара". 

Члан 4. 

Члан 20. мења се и гласи: 
"Управљање високошколским установама врши се по општим 

прописима о управљању установама и одредбама овог закона." 

Члан 5. 

Члан 21. мења се и гласи: 
"У управљању одређеним пословима високошколске установе од-

лучују односно учествују и представници оснивача и других заинтересова-
них организација и органа (даље: представници друштвене заједнице). 

Статутом високошколске установе одређују се организације и ор-
гани који именују односно делегирају представнике друштвене заједнице 
из става 2. овог члана, број тих представника и органи управљања високо-
школске установе у чијем раду учествују. 

Представници друштвене заједнице у органу управљања високо-
школске установе учествују у: 

1) доношењу статута установе, 
2) доношењу планова и програма развоја установе, 
3) расписивању конкурса и потврђивању избора наставника и са-

радника установе и научних радника организација удруженог рада у ње-
ном саставу, 

4) претресању питања сарадње са другим високошколским уста-
новама, радним и другим организацијама и органима, 

5) претресању питања кадровске политике и подизања научног, 
уметничког и наставног подмлатка, 

6) разматрању питања наставног и научног рада, 
7) усвајању годишњег извештаја установе, 
8) одлучивању, у складу с законом, о промени или проширењу 

делатности, спајању или припајању другој високошколској установи или 
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организацији, одвајању дела установе у самосталну радну организацију и о 
другим статусним питањима високошколске установе, 

9) и одлучују о другим пословима које одреди статут високош-
колске установе." 

Члан 6. 

После члана 21. додаје се нов члан 21а који гласи: 
"У избору декана и продекана факултета, високе школе и академи-

је уметности односно директора више школе учествују наставници, сту-
денти, сарадници и други радници високошколских установа. 

Поступак и начин избора декана и продекана односно директора, 
одређује се статутом високошколске установе." 

Члан 7. 

Поднаслови: "а) Савет високошколске установе, б) Веће високо-
школске установе, в) Декан – директор, г) Већа година, одсека и група, д) 
Скупштина високошколске установе" и чланови 22-35. се бришу. 

Члан 8. 

У члану 42. став 2. мења се и гласи: 
"Статутом универзитета односно уметничке академије одређују се 

поступак и начин избора ректора и проректора." 

Члан 9. 

Поднаслов "3. Заједничке одредбе" и чланови 47-54. бришу се. 

Члан 10. 

У свим одредбама Закона о високом школству речи "јединица" 
замењују се, у одговарајућем падежу, речима:"организација удруженог 
рада", а речи: "веће", "веће установе" или "веће високошколске установе" 
и "савет", "савет установе" или "савет високошколске установе" замењују 
се речима: "орган одређен статутом високошколске установе". 

Члан 11. 

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

 
[Службени гласник СР Србије, 25 (1969), 29, стр. 830] 




