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[Закон о изменама и допунама Закона о високом школству, од 
16. јула 1976. 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  
ЗАКОНА О ВИСОКОМ ШКОЛСТВУ 

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о високом 
школству, који је донела Скупштина Социјалистичке Републике Србије, 
на седници Већа удруженог рада од 15. јула 1976. године, на седници 
Друштвено-политичког већа од 15. јула 1976. године и на седници Зајед-
ничке скупштине републичких заједница основног образовања и физичке 
културе и Заједнице усмереног образовања за привреду и друштвене де-
латности од 15. јула 1976. године. 

 
 

ПР број 286 
У Београду, 16. јула 1976. године 

 
Потпредседник Председник 

Скупштине СР Србије, 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, 
54/72, 47/74 и 32/75), у члану 4. додаје се став 2, који гласи: 

"Високошколске установе могу да издају уџбенике, скрипта и 
друге публикације из своје наставно-научне делатности." 
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Члан 2. 

У члану 9. став 1. додаје се нова тачка 11. која гласи: 
"11. заједничког издавања уџбеника, скрипата и других публикација". 
Тачка 11. постаје тачка 12. 

Члан 3. 

У члану 11. додаје се нови став 2, који гласи: 
"Универзитети могу да се удружују у заједнице универзитета ради 

координације рада и усаглашавања ставова о питањима од заједничког ин-
тереса, а нарочито: 

− развијања сарадње и размене искустава; 
− остваривања заједничке политике уписа и правила студија; 
− заједничког програмирања развоја мреже; 
− интердисциплинарног организовања последипломских студија 

и других облика наставе и научног рада; 
− организовања рада на реформи и изради концепта новог систе-

ма вишег и високог усмереног образовања и васпитања; 
− заједничког издавања уџбеника, скрипата и других публикација; 
− заједничког разматрања и усаглашавања ставова о другим пи-

тањима од заједничког интереса." 

Члан 4. 

Члан 13. мења се и гласи: 
"Скупштина Социјалистичке Републике Србије даје сагласност на 

одредбе статута високошколске установе о наставном плану, одељењима, 
одсецима, групама и смеровима, трајању наставе, условима уписа студена-
та и правилима студија, условима избора наставника и сарадника и о на-
учним дисциплинама из којих се даје докторат наука." 

Члан 5. 

Члан 14. мења се и гласи: 
"На права и обавезе наставника и сарадника из међусобних односа 

у удруженом раду примењују се прописи о међусобним односима радника 
и удруженом раду, уколико овим законом није друкчије одређено." 
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Члан 6. 

У члану 28. став 1. после речи: "посебног закона" бришу се речи: 
"о финансирању образовања и васпитања". 

Члан 7. 

У члану 35. став 2. тачка 4. мења се и гласи: 
"4. доношење одлуке о избору односно поновном избору у звање и 

стицању и престанку својства радника на радним местима наставника и 
сарадника". 

После тачке 9. додају се две нове тачке, које гласе: 
"10. одлучивање  о условима пријема и броју студената за упис; 
11. доношење одлуке о именовању и разрешењу инокосног посло-

водног органа". 
Тачка 10. постаје тачка 12. 

Члан 8. 

После члана 35. додају се два нова члана, који гласе: 

"Члан 35а 

Одлука о питањима из претходног члана сматра се донетом када се 
за њу изјасни већина укупног броја делегата у савету из реда заједнице 
радних људи високошколске установе и већина укупног броја представни-
ка друштвене заједнице. 

Члан 35б 

Послове инокосног пословодног органа у високошколским устано-
вама врши декан факултета, односно директор више школе. 

Декан факултета односно директор више школе именује се из реда 
наставника високошколске установе на време од две године. 

Ближи услови и поступак именовања и разрешења декана, односно 
директора, одређују се статутом високошколске установе." 

Члан 9. 

У члану 60. став 1. речи: "инокосног извршног органа" замењују се 
речима: "инокосног пословодног органа". 
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Члан 10. 

У члану 70. на крају става 3. брише се тачка и додају речи: "и цен-
трима за ванредно студирање који су као облик помоћи ванредним студен-
тима организовани у смислу члана 41. овог закона". 

Члан 11. 

Члан 88. мења се и гласи: 
"За обављање статутом одређених послова у научном и наставном 

раду, као и других послова из своје делатности радници високошколске 
установе могу примити у удружени рад студента као сарадника. 

Ближи услови, начин и поступак удруживања рада студената у 
својству сарадника утврђују се статутом и самоуправним споразумом о ме-
ђусобним односима радника у удруженом раду високошколске установе. 

На права и обавезе студената из међусобних односа у удруженом 
раду примењују се прописи о међусобним односима радника у удруженом 
раду, уколико овим законом није друкчије одређено." 

Члан 12. 

У члану 89. после речи: "законом" уместо речи: "и" ставља се за-
рез, а после речи: "статутом" додају се речи: "и самоуправним споразумом 
о међусобним односима радника у удруженом раду". 

Члан 13. 

У члану 90. после речи: "статутом" додају се речи: "и самоуправ-
ним споразумом о међусобним односима радника у удруженом раду". 

Члан 14. 

Члан 91. мења се и гласи: 
"Утврђивање услова за избор у звање и на радно место из чл. 89. и 

90. овог закона врши се у редовном поступку, а може да се врши, на обра-
зложени предлог, и ван редовног поступка. 

Предлог за преиспитивање услова ван редовног поступка могу 
поднети, поред органа високошколске установе, и други заинтересовани 
органи и организације. Савет високошколске установе је дужан да у року 
од 30 дана од дана подношења предлога утврди чињенично стање и донесе 
одговарајућу одлуку." 
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Члан 15. 

У члану 92. после речи: "статутом" додају се речи: "и самоуправ-
ним споразумом о међусобним односима радника у удруженом раду". 

Члан 16. 

У члану 93. став 1. речи: "тело које одлучује о избору" замењује се 
речима: "савет високошколске установе". 

Члан 17. 

У члану 94. став 1. мења се и гласи: 
"Комисија подноси реферат о свим пријављеним кандидатима за 

избор у звање и на радно место, у року који одреди савет високошколске 
установе". 

Члан 18. 

У члану 95. став 1. мења се и гласи: 
"Предлог за избор у звање наставника и научних сарадника утврђу-

ју, на основу реферата комисије, сви наставници и научни радници висо-
кошколске установе." 

Члан 19. 

У члану 96. став 4. речи: "престаје му рад", замењује се речима: 
"престаје му својство радника у удруженом раду". 

Члан 20. 

У члану 98. ст. 1. и 3. мењају се и гласе: 
"Наставник и сарадник друге високошколске установе може да 

удружи рад на одређено време у високошколској установи без конкурса у 
случајевима и под условима када се по прописима о међусобним односима 
радника у удруженом раду може стећи својство радника у удруженом раду 
на одређено време. 

Наставници и сарадници могу у случајевима и под условима пред-
виђеним прописима о међусобним односима у удруженом раду стицати 
својство радника у удруженом раду у другој организацији или органу само 
уз сагласност органа одређеног самоуправним споразумом о међусобним 
односима радника у удруженом раду високошколске установе." 
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Члан 21. 

У члану 99. став 1. после речи: "највише" бришу се речи: "још пет 
година, а наставници на техничким факултетима...". 

Члан 22. 

После члана 99. додаје се нови члан 99а, који гласи: 
"Наставу из војностручних предмета на одсеку за народну одбрану 

на високошколским установама могу изводити и лица која не испуњавају 
услове за избор у неко од звања утврђених овим законом. 

Лица из става 1. овог члана могу изводити наставу најдуже пет 
година од дана ступања на снагу овог закона." 

Члан 23. 

У члану 102. став 2. мења се и гласи: 
"Високошколске установе које не испуне услове за вршење 

делатности одређене овим законом до почетка школске 1980/81. године, не 
могу наставити са вршењем делатности." 

Члан 24. 

У одговарајућим одредбама Закона о високом школству, речи: "при-
вредне и друге радне организације", замењују се речима "организације уд-
руженог рада у области привреде и друге организације удруженог рада"; 
речи: "Републичка скупштина" замењује се речима: "Скупштина Соција-
листичке Републике Србије"; речи: "Републичко извршно веће", замењује 
се речима: "Извршно веће Скупштине СР Србије"; речи: "радна организа-
ција" и реч: "радна", замењују се речима: "организација удруженог рада"; 
испред речи: "аутономна покрајина" додаје се реч: "социјалистичка"; ис-
пред речи: "интересна заједница", додаје се реч: "самоуправна"; а речи: 
"представници заинтересованих организација и друштвене заједнице за-
мењују се речима: "представници друштвене заједнице", у одговарајућем 
падежу. 

Члан 25. 

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

 
[Службени гласник Србије, 32 (1976), 29, стр. 915-917] 




