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[Закон о изменама и допунама Закона о високом школству, од 
22. маја 1981. године] 

 
На основу члана 359. тачка 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 19. маја 1981. године, на седници Дру-
штвено-политичког већа од 19. маја 1981. године и на седници Заједничке 
скупштине републичких заједница основног образовања и физичке култу-
ре и Заједнице усмереног образовања за територију Републике од 21. маја 
1981. године. 

 
ПР број 370 
У Београду, 22. маја 1981. 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, 
4/79 и 22/80) у члану 60. став 5. брише се. 
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Члан 2. 

У члану 61. став 3. мења се и гласи: 
"Лица која су стекла четврти степен стручне спреме а нису савла-

дала предмете од значаја за студије на одређеној високошколској органи-
зацији по плану и програму предвиђеним чланом 37. Закона о усмереном 
образовању и васпитању ("Службени гласник СРС", број 29/79) могу да се 
упишу у одређену високошколску организацију ако положе испите из тих 
предмета по програму факултативних предмета четвртог степена стручне 
спреме." 

Члан 3. 

Члан 61а мења се и гласи: 
"Испити из члана 61. став 3. овог закона полажу се у високошкол-

ској организацији." 

Члан 4. 

У члану 65. став 2. мења се и гласи: 
"Конкурс за упис студената објављује се најкасније до 31. маја те-

куће године, а пријаве се подносе у време утврђено конкурсом." 
Став 4. мења се и гласи: 
"Избор по конкурсу и упис кандидата на прву годину студија спро-

води се у време од 1. јула до 10. септембра текуће године." 
У ставу 6. после речи: "стипендирају" бришу се зарез и речи: "од-

носно упућују на студије". 

Члан 5. 

Члан 65а мења се и гласи: 
"студенту, уписаном на прву годину студија права и обавезе из 

студија мирују за време служења војног рока." 

Члан 6. 

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

 
 

[Службени гласник СР Србије, 37 (1981), 31, стр. 2219] 




