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[Закон о изменама и допунама Закона о високом школству, од 
27. новембра 1974. године] 

 
На основу члана 359. тачке 9. Устава Социјалистичке Републике 

Србије. 
Председништво Социјалистичке Републике Србије донело је 

 
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 Већа удруженог рада од 19. новембра 1974. године, на седници 
Већа општина од 19. новембра 1974. године и на седници Друштвено-
политичког већа од 19. новембра 1974. године. 

 
 

ПР број 46 
У Београду, 27. новембра 1974. године 

 
Председник Председник 

Републичке скупштине, Председништва, 
Живан Васиљевић, с. р. 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. 51/72 
и 54/72) члан 35. мења се и гласи: 

"У управљању пословима од посебног друштвеног интереса у  ви-
сокошколским установама и њиховим заједницама учествују и представ-
ници заинтересованих организација и друштвене заједнице. 

Послови од посебног друштвеног интереса у високошколским 
установама су: 
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1. утврђивање предлога статута установе, 
2. доношење плана и програма развоја високошколске установе и 

годишњег програма научног и наставног рада, 
3. разматрање питања кадровске политике и подизања научног, 

уметничког и наставничког подмлатка, 
4. потврђивање одлуке о стицању и престанку својства радника у 

удруженом раду и о поновном избору наставника и сарадника установе, 
5. утврђивање чињеничног стања и доношење одлуке из члана 91. 

став 2. овог закона, 
6. разматрање питања наставног и научног рада, 
7. разматрање питања повезивања и сарадње са корисницима ка-

дрова, организацијама удруженог рада и другим организацијама, 
8. усвајање извештаја о раду установе, 
9. доношење одлуке о промени или проширењу делатности и о 

другим статусним питањима високошколске установе, и 
10. други послови утврђени статутом високошколске установе. 
Послове из претходног става овог члана врши савет високошкол-

ске установе. 
Представници заинтересованих организација и друштвене заједни-

це чине половину укупног  броја чланова савета високошколске установе. 
Представнике заинтересованих организација и друштвене заједни-

це именује Извршно веће Скупштине Социјалистичке Републике Србије 
на предлог заинтересованих организација удруженог рада, друштвено-по-
литичких заједница, интересних заједница, привредних комора и друштве-
но-политичких организација. 

Састав и број представника заинтересованих организација и дру-
штвене заједнице у управљању заједницама високошколских установа и 
послови у којима учествују у одлучивању утврђују се споразумом заједни-
це високошколских установа са Извршним већем Скупштине Социјали-
стичке Републике Србије". 

Члан 2. 

После члана 98. додаје се нови члан 98а који гласи: 

"Члан 98а 

Када су у високошколској установи теже оштећени друштвени 
интереси, Скупштина Социјалистичке Републике Србије предузима мере 
за обезбеђење друштвених интереса. Наставник односно сарадник високо-
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школске установе чија је делатност томе допринела може бити стављен на 
расположење. 

Одлуку о стављању на расположење у смислу става 1. овог члана 
доноси Скупштина Социјалистичке Републике Србије на предлог Извр-
шног већа Скупштине Социјалистичке Републике Србије или заједнице 
образовања која финансира делатност високошколске установе или зајед-
нице високошколских установа у коју је високошколска установа удружена. 

За време док се налази на расположењу наставник односно сарад-
ник не може вршити никакве радне и самоуправне функције на високо-
школској установи. 

Наставник односно сарадник може остати на расположењу: док не 
стекне својство радника у удруженом раду у другој организацији удруже-
ног рада, док му својство радника у удруженом раду не престане по дру-
гом основу или док не испуни услове за остваривање права на пензију. 

За време док се налази на расположењу наставник односно сарад-
ник остварује право на накнаду личног дохотка на терет средстава Репу-
бличког секретаријата за образовање и науку." 

Члан 3. 

Савети високошколских установа конституисани на основу спора-
зума закључених између високошколских установа, Републичке заједнице 
образовања и Извршног већа Скупштине Социјалистичке Републике Срби-
је настављају са радом. 

Представницима заинтересованих организација и друштвене зајед-
нице именованим у савете високошколских установа на основу споразума 
из става 1. овог члана престаје мандат даном именовања представника за-
интересованих организација и друштвене заједнице од стране Извршног 
већа Скупштине Социјалистичке Републике Србије на основу члана 1. став 
5. овог закона. 

Члан 4. 

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

 
 

[Службени гласник Србије, 30 (1974), 47, стр. 1624-1625] 
 

 


