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[Закон о изменама и допунама Закона о високом школству, од 
25. фебруара 1972. 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 донела Скупштина Социјалистичке Републике Србије на 
седници Републичког већа од 25. фебруара 1972. године и на седници 
Просветно-културног већа од 24. фебруара 1972. године. 

 
РС број 7 
У Београду, 25. фебруара 1972. 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, 41/68, 29/69, 39/70 и 40/71), у члану 62. став 3. брише 
се зарез и речи: "колоквијуми, испити". 

У саставу 4. речи: "нису наставници установе ако испуњавају усло-
ве прописане за које од звања наставника", замењују се речима: "испуња-
вају прописане услове за наставнике односно сараднике високошколске 
установе за одговарајућу наставну област". 

У истом члану иза речи: "центар" додају се у одговарајућем паде-
жу речи: "и други облици за ванредно студирање". 
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Члан 2. 

После члана 62. додаје се нови члан 62а који гласи: 
"На оснивање и рад центра и других облика за ванредно студирање 

примењују се одредбе овог закона које се односе на оснивање и рад одго-
варајуће високошколске установе у погледу наставног кадра, школског 
простора, опреме и финансијских средстава (чл. 15. и 62. овог закона). 

Центар и други облици за ванредно студирање могу почети са 
радом када републички орган управе надлежан за послове образовања 
решењем утврди да су испуњени услови из става 1. овог члана". 

Члан 3. 

У члану 69. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
"Испити се могу полагати само у просторијама високошколске 

установе у месту њеног седишта односно у просторијама одељења." 
Ставови 3, 4, 5. и 6. постају ставови 4, 5, 6. и 7. 

Члан 4. 

После члана 116. додаје се нови члан 116а који гласи: 
"Постојећи центри и други облици за ванредно студирање 

усагласиће свој рад са одредбама овог закона до 31. маја 1972. године. 
Оснивачи центра и других облика за ванредно студирање у року из 

претходног става подносе републичком органу управе надлежном за по-
слове образовања захтев са доказима за утврђивање рада по одредбама 
овог закона. 

Орган управе из става 2. овог члана решењем утврђује да ли су 
испуњени услови за настављање рада по одредбама овог закона. 

Постојећи центри односно други облици за ванредно студирање, 
чији оснивачи не поднесу захтев у року из става 1. овог члана за утврђива-
ње услова за настављање рада, као и центри и други облици за ванредно 
студирање за које је орган управе из става 2. овог члана утврдио да не ис-
пуњавају услове за настављање рада, престају са вршењем делатности из 
члана 62. овог закона. 

Члан 5. 

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

 
[Службени гласник СР Србије, 28 (1972), 8. стр. 228-229] 




