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[Закон о изменама и допунама Закона о високом школству, од 5. 
јуна 1980. 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 донела скупштина Социјалистичке Републике Србије на 
седници Већа удруженог рада од 5. јуна 1980. године и на седници дру-
штвено-политичког већа од 5. јуна 1980. године и Заједничка скупштина 
републичких заједница основног образовања и физичке културе и Заједни-
це усмереног образовања за територију Републике на седници од 5. јуна 
1980. године. 

 
ПР број 250 
У Београду, 5. јуна 1980. године 
 
         Председник       Председник 
   Скупштине СР Србије,     Председништва, 
   Душан Чкребић, с.р. Добривоје Видић, 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. 2/79 
и 4/79 у члану 2. ст. 3. и 4. бришу се. 

Члан 2. 

У члану 10. став 2. брише се реч: "средњег". 

Члан 3. 

Члан 12. мења се и гласи: 
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"Скупштина Социјалистичке Републике Србије даје сагласност на 
одредбе статута основне организације, односно радне организације која у 
свом саставу нема основних организација (у даљем тексту: основне орга-
низације), која обавља делатност вишег, односно високог образовања, о 
наставном плану, трајању наставе, условима уписа студената и правилима 
студија, условима избора наставника и сарадника и о научним дисципли-
нама из којих се даје докторат наука." 

Члан 4. 

У члану 19. став 2. после речи: "подноси" додаје се реч: "се", а реч: 
"оснивач" брише се. 

Члан 5. 

После члана 20. додаје се нови члан који гласи: 

 

"Члан 20а 

Радници не могу издвојити основну организацију удруженог рада 
која обавља делатност вишег односно високог образовања из састава ви-
сокошколске радне организације без сагласности друштвено-политичке 
заједнице која је оснивач те радне организације." 

Члан 6. 

У члану 23 реч: "ванредне" брише се. 

Члан 7. 

У члану 27. став 1. мења се и гласи: 
"Представник друштвене заједнице и делегати студената учествују 

у одлучивању о пословима одређеним овим законом у органу управљања 
основне организације удруженог рада која обавља делатност вишег, одно-
сно високог образовања, односно на збору радника ако се у тој основној 
организацији не образује раднички савет као орган управљања." 

Став 3. мења се и гласи: 
"Број представника друштвене заједнице чини једну трећину укуп-

ног броја чланова органа управљања, односно збора радника." 
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У ставу 4. речи: "у савету утврђује се статутом високошколске 
организације" замењују се речима: 

"у органу управљања основне организације удруженог рада која 
обавља делатност вишег, односно високог образовања, односно на збору 
радника, утврђује се статутом те организације". 

Члан 8. 

После члана 27. додаје се нови члан који гласи: 

"Члан 27а 

Кад се у високошколској организацији организује основна органи-
зација удруженог рада за обављање делатности вишег, односно високог 
образовања, представници друштвене заједнице и делегати студената име-
нују се, односно делегирају, кад одлука о организовању основне организа-
ције постане пуноважна." 

Члан 9. 

У члану 28. у уводној реченици става 1. бришу се речи: "у савету 
високошколске организације". 

У истом ставу у тачки 2. реч: "високошколске" замењује се речју: 
"основне", а тачка 5. мења се и гласи: 

"5. Одлучивању о броју студената за упис;". 
Тачка 8. брише се. 
Став 2. мења се и гласи: 
"Одлука о питањима из става 1. овог члана сматра се донетом када 

се за њу изјасни већина укупног броја делегата из реда радника и студена-
та у органу управљања основне организације удруженог рада, односно 
радника на збору радника и делегата студената и већина укупног броја 
представника друштвене заједнице." 

У ставу 3. речи: "високошколске организације" замењују се речи-
ма: "основне организације". 

Ст. 4. и 5. мењају се и гласе: 
"Статутом се утврђују и питања о којима се пре одлучивања у ор-

гану управљања, односно на збору радника мора да постигне сагласност 
већине радника, односно њихових делегата и већине делегата студената, 
као и начин изјашњавања о тим питањима. 
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Уколико се о питањима из става 4. не постигне сагласност у време-
ну одређеном статутом о тим питањима може се одлучити на начин одре-
ђен у ставу 2. овог члана." 

Члан 10. 

После члана 28. додаје се нови члан који гласи: 

"Члан 28а 

Самоуправним споразумом који закључе органи управљања, одно-
сно радници на збору основне организације уз учешће представника дру-
штвене заједнице и студената могу у оквиру радне, односно сложене висо-
кошколске организације да се на јединствен начин уреде и питања која се 
односе на посебне услове за упис, трајање студија, правила студија и 
услове за избор наставника и сарадника." 

Члан 11. 

У члану 35. став 3. друга реченица мења се и гласи: 
 "Орган који утврђује предлоге наставних планова и програма 

дужан је да размотри добијене примедбе и предлоге." 

Члан 12. 

У члану 38. став 1. реч: "ванредно" брише се.  
У ставу 2. реч: "ванредно" и реч: "ванредним", бришу се. 
У ст. 3, 4, 5. и 6. реч: "ванредно" брише се. 

Члан 13. 

После члана 58. додаје се нови члан који гласи: 

"Члан 58а 

Докторат наука, академски назив магистра и стручни назив 
специјалисте из интердисциплинарних и мултидисциплинарних области 
може се стећи и у организацији удруженог рада која има закључен 
самоуправни споразум са одговарајућим факултетима. 

Самоуправним споразумом из става 1. овог члана утврђују се обла-
сти и програм и наставни план за стицање стручног назива специјалисте и 
академског назива магистра из тих области, интердисциплинарна и мулти-
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дисциплинарна подручја из којих се може стећи докторат наука у тој орга-
низацији, услови за упис, трајање студија, правила студија и услови за из-
бор наставника и сарадника. 

Организација удруженог рада из става 1. овог члана може почети 
са радом и обављати делатност ако испуњава и услове из члана 18. овог 
закона." 

Сматраће се да организација удруженог рада из става 1. овог члана 
испуњава услове из члана 18. тачка 2. овог закона и ако има закључен са-
моуправни споразум са одговарајућим факултетима о извођењу научно-
наставног рада у тој организацији. 

Одредбе овог закона које се односе на организацију и рад факулте-
та сходно се примењују и на организације удруженог рада из става 1. овог 
члана." 

Члан 14. 

У члану 59. став 2. брише се. 

Члан 15. 

У члану 60. став 2. друга реченица брише се.  
После става 2. додају се три нова става који гласе: 
"Лица која су стекла четврти степен стручне спреме у струци која 

је одговарајућа за студије на одређеној високошколској организацији могу 
да се упишу на прву годину студија те високошколске организације. 

Лица која су стекла трећи степен стручне спреме могу да се упишу 
на прву годину студија одговарајуће високошколске организације, ако 
имају најмање две године радног стажа у струци. 

Лица из става 3. овог члана која немају положене предмете по пла-
ну и програму предвиђеним чланом 37. Закона о усмереном образовању и 
васпитању ("Службени гласник СРС", број 29/79) могу да се упишу у одре-
ђену високошколску организацију ако положе испит из тих предмета пред-
виђених за четврти степен одговарајуће струке." 

Члан 16. 

У члану 61. после става 2. додају се два нова става који гласе: 
"Лица која су стекла четврти степен стручне спреме у струци која 

не одговара за студије у одређеној високошколској организацији могу да 
се упишу на прву годину студија те високошколске организације ако имају 
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положене испите из предмета од значаја за те студије по одговарајућем 
плану и програму четвртог степена стручне спреме. 

Лица која су стекла трећи степен стручне спреме у струци која не 
одговара за студије у одређеној високошколској организацији могу да се 
упишу на прву годину студија те високошколске организације ако имају 
најмање две године радног стажа у струци и положе испите из става 3. 
овог члана." 

Члан 17. 

После члана 61. додаје се нови члан који гласи: 

"Члан 61а 

Испити из чл. 60. став 5. и 61. став 3. овог закона могу да се 
полажу у образовно-васпитној организацији усмереног образовања, 
односно високошколској организацији." 

Члан 18. 

У члану 62. став 1. после речи: "без" додају се речи: "трећег, 
односно четвртог степена стручне спреме, као и без". 

Члан 19. 

После члана 62. додаје се нови члан који гласи: 

"Члан 62а 

Заједница усмереног образовања за територију Републике утврђује 
које се струке сматрају одговарајућим за студије на одређеној високо-
школској организацији и предмете од значаја за студије у одређеној висо-
кошколској организацији из члана 61. став 3. овог закона." 

Члан 20. 

У члану 65. ст. 2. и 3. мењају се и гласе: 
"Конкурс за упис студената објављује се најкасније до 15. јуна 

текуће године. 
Ако су статутом високошколске организације одређени посебни 

услови за упис, у складу са чланом 64. овог закона, у конкурсу се може 
предвидети обавеза полагања испита ради провере испуњености тих усло-
ва." 
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После става 3. додају се два нова става који гласе: 
"Избор кандидата за студије спроводи се у времену од 15. августа 

до 15. септембра текуће године. Ако се на конкурс јави већи број кандида-
та од утврђеног броја за упис, високошколска организација врши избор 
кандидата у складу са мерилима која утврђује Заједница усмереног обра-
зовања за територију Републике." 

Став 4. постаје став 6. и мења се и гласи: 
"Стипендисти "Титовог фонда", носиоци диплома за изузетни 

успех у школском учењу и владању, носиоци посебних признања, канди-
дати које на студије упућују организације удруженог рада у којој су у рад-
ном односу и кандидати које стипендирају, односно упућују на студије 
друштвено-политичке заједнице или организације удруженог рада са не-
развијених подручја Републике имају, при једнаким другим условима, пр-
венство уписа у складу са мерилима које утврђује Заједница усмереног 
образовања за територију Републике." 

Члан 21. 

После члана 65. додаје се нови члан који гласи: 

"Члан 65а 

Кандидати који по завршеном конкурсу стекну право да се упишу 
на прву годину студија одређене високошколске организације, а буду по-
звани на служење војног рока, могу да се упишу наредне школске године 
на ту високошколску организацију." 

Члан 22. 

У члану 67. став 3. реч: "ванредно" и реч: "ванредним", бришу се. 

Члан 23. 

У члану 79. после речи: "Наставници" додају се речи: "предмета из 
области народне одбране на факултету народне одбране и". 

Члан 24. 

Члан 87. мења се и гласи: 
"На пословима, односно задацима наставника и сарадника високо-

школске организације може да ради лице које испуњава научне, стручне и 
педагошке услове утврђене овим законом, статутом и самоуправним оп-
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штим актом којим се уређују радни односи и које својим радом, друштве-
ним и укупним понашањем доприноси остваривању циљева и задатака 
високог школства, у складу са одредбама овог закона." 

Члан 25. 

У члану 88. после речи: "избор" додају се речи: "као и за поновни 
избор". 

Члан 26. 

У члану 92. став 2. речи: "идејно-политичке, моралне и друге 
подобности" замењују се речима: 

"испуњености других услова из члана 87. овог закона". 
Став 3. мења се и гласи: 
"Избор по конкурсу се мора извршити најкасније у року од пет ме-

сеци од дана подношења пријаве, у ком року се реферат са оценом и дру-
гим доказима мора ставити на увид јавности најмање 30 дана пре доноше-
ња одлуке о избору." 

Члан 27. 

У члану 94. став 4. прва реченица мења се и гласи: 
"Исто лице може бити поново изабрано за вршење послова, одно-

сно задатака асистента-приправника највише једанпут, а асистента најви-
ше два пута." 

Члан 28. 

После члана 94. додаје се нови члан који гласи: 

"Члан 94а 

Високошколска организација може засновати радни однос са пен-
зионисаним војним лицем за извођење наставе из предмета из области на-
родне одбране на факултету народне одбране и из предмета "Основи оп-
штенародне одбране СФРЈ", с тим што је дужна да за наставника, изузев 
редовног професора, распише поновни конкурс сваке пете године." 

Члан 29. 

Члан 95. мења се и гласи: 
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"Члан 95. 

Наставнику престаје радни однос по сили закона на крају школске 
године у којој наврши 65 година живота и 20 година пензијског стажа. 

Орган управљања високошколске организације може, у складу са 
самоуправним општим актом  којим се уређује радни однос, кадровским 
потребама и интересима научно-наставног рада, одлучити да наставник 
који испуњава услове из става 1. овог члана остане на раду најдуже још 
три године." 

Члан 30. 

У члану 98. став 4. мења се и гласи: 
"Наставник, односно сарадник, може бити на располагању док не 

заснује радни однос у другој организацији удруженог рада или радној 
заједници, док не испуни услове за остваривање права на пензију или му 
радни однос не престане по другом основу, али најдуже две године. Ако 
наставник, односно сарадник, за то време не заснује радни однос у другој 
организацији удруженог рада или радној заједници или му радни однос не 
престане по другом основу, престаје му радни однос." 

Додају се нови ст. 6, 7. и 8. који гласе: 
"Наставник, односно сарадник који се налази на располагању, када 

наврши 30 година пензијског стажа (мушкарац), односно 25 година пен-
зијског стажа (жена), стиче право на старосну пензију у највишем износу 
од пензијског основа одређеног законом, без обзира на године живота. 

Средства за пензијско осигурање наставника и сарадника из прет-
ходног става, ради покривања обавеза пензијског осигурања које настају 
утврђивањем пензија под посебним условима, обезбеђују се у буџету Ре-
публике. 

Акт којим се утврђује да су наступили разлози из става 4. овог 
члана за престанак радног односа наставника, односно сарадника, који су 
стављени на располагање, доноси републички секретар за образовање и 
науку." 

Члан 31. 

После члана 101. додаје се нови члан који гласи: 

"Члан 101а 

Уживаоцу пензије, по прописима о пензијском и инвалидском оси-
гурању војних осигураника, који је изабран у звање наставника за извође-



 737 

ње наставе предмета из области народне одбране на факултету народне 
одбране и из предмета "Основи општенародне одбране СФРЈ" у високо-
школској организацији, исплаћује се 50% од пензије с тим да укупан износ 
дела пензије и оствареног личног дохотка не може бити већи од највишег 
износа личног дохотка у Републици утврђеног друштвеним договором. 

Одредбе става 1. овог члана примењиваће се до закључења дру-
штвеног договора из члана 48. став 2. Закона о пензијском и инвалидском 
осигурању ("Службени гласник СРС", бр. 51/72, 54, 2, 9/74, 42/75, 53/75, 
51/76, 27/77, 54/77 и 53/78), а најдоцније до 31. децембра 1985. године." 

Члан 32. 

После члана 104. додаје се нови члан који гласи: 

"Члан 104а 

Наставнику, односно сараднику, који је стављен на располагање 
најмање две године пре ступања на снагу овог закона, ако у року од шест 
месеци од његовог ступања на снагу не заснује радни однос у другој орга-
низацији удруженог рада или радној заједници, или му радни однос не 
престане по другом основу, престаје радни однос." 

Члан 33. 

Високошколске организације ускладиће своје статуте са одредбама 
овог закона у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 34. 

Високошколске организације обавиће упис студената у школској 
1980/81. години на начин и по поступку утврђеним овим законом. 

Члан 35. 

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

 
 
[Службени гласник СР Србије, 36 (1980), 22, стр. 1288-1291] 

 




