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[Закон о изменама и допунама Закона о високом школству, од 1. 
октобра 1970. године] 

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

бије 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 донела Скупштина Социјалистичке Републике Србије на 
седници Републичког већа од 1. октобра 1970. године и на седници Про-
светно-културног већа од 28. септембра 1970. године. 

 
 

РС број 98 
У Београду, 1. октобра 1970. године. 

 
   Председник Скупштине, 

 Драгослав Марковић, с. р. 
 

 
З А К О Н  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВИСОКОМ ШКОЛСТВУ 

Члан 1. 

У члану 16. став 1. Закона о високом школству ("Службени гла-
сник СР Србије" бр. 32/65, 46/63, 53/66, 32/68, 41/68 и 29/69) реч "савет" 
замењује се речима: "орган одређен статутом". 

Члан 2. 

Члан 36. мења се и гласи: 
"Органи управљања универзитета,  односно уметничке академије, 

послови које они врше и време на које се бирају њихови чланови, услови и 
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начин њиховог избора односно разрешења, као и учешће студената у упра-
вљању универзитетом, односно уметничком академијом одређују се стату-
том универзитета, односно уметничке академије. 

У управљању универзитетом, односно уметничком академијом, 
учествују и представници заинтересованих организација и органа. Стату-
том универзитета односно уметничке академије одређују се начин учешћа 
ових представника у управљању и које заинтересоване организације и ор-
гани и у ком броју делегирају односно именују своје представнике у орга-
не управљања универзитета односно уметничке академије. 

Члан 3. 

Поднаслови: "а) Универзитетски савет и савет уметничке академије", 
"б) Ректор универзитета и ректор уметничке академије", "в) Универзитет-
ска скупштина односно скупштина уметничке академије", као и чланови 
38-46. бришу се. 

Члан 4. 

У члану 57. став 5. мења се и гласи: 
"Постојање услова из претходног става утврђује орган одређен ста-

тутом универзитета, односно уметничке академије у чијем се саставу нала-
зи установа." 

Члан 5. 

У члану 73. додаје се став 4. који гласи: 
"Статутом универзитета односно уметничке академије може се од-

редити да дипломе које издају високошколске установе у саставу универ-
зитета односно уметничке академије потписује и инокосни орган универ-
зитета односно уметничке академије." 

Члан 6. 

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

 
 

[Службени гласник СР Србије, 26 (1970), 39, стр. 987-988] 
 
 




