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[Закон о изменама и допунама Закона о високом школству, од 
29. децембра 1984. 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  
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 4. и 19. децембра 1984. године, на сед-
ници Већа општина од 4. и 19. децембра 1984. године и на седници Дру-
штвено-политичког већа од 4. и 19. децембра 1984. године, и Заједничка 
скупштина Републичке заједнице основног образовања и заједнице усме-
реног образовања за територију Републике на седници од 27. децембра 
1984. године. 
 
 
ПР број 367 
У Београду, 29. децембра 1984. године 
Београд 
 
 

Председник 
Скупштине СР Србије, 

др Слободан Глигоријевић, с. р. 
 

Председник 
Председништва, 

Душан Чкребић, с. р. 
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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, 22/80 и 31/81) у члану 18. додаје се став 2. који гласи: 

„Заједница усмереног образовања за територију Републике, по 
претходно прибављеном мишљењу универзитета и заједнице виших шко-
ла, прописаће ближе услове из става 1. тачка 3. овог члана, по групацијама 
наука и струка.“ 

Члан 2 

У члану 20. додаје се став 2. који гласи: 
„Радници основне организације из става 1. овог члана, могу се 

удружити у радну организацију материјалне производње или друге дру-
штвене делатности.“ 

Члан 3 

У члану 27. додају се ст. 5. и 6, који гласе: 
„Представници друштвене заједнице и делегати студената учеству-

ју у одлучивању у пословима утврђеним у члану 28. став 1. тач. 1, 2, 4, 6, и 
7. овог закона у органу управљања високошколске радне организације која 
у свом саставу има основне организације удруженог рада. 

Одредбе овог закона које се односе на именовање, односно избор, 
број и начин одлучивања представника друштвене заједнице и делегата 
студената, сходно се примењују и када они учествују у органу управљања 
високошколске радне организације која у свом саставу има основне орга-
низације удруженог рада.“ 

Члан 4 

У члану 32. додаје се став 5. који гласи: 
„Одредбе ст. 1. до 4. овог члана примењују се и на пословодни ор-

ган високошколске радне организације која у свом саставу има основне 
организације удруженог рада.“ 

Члан 5 

У члану 65. став 1. замењује се новим ст. 1, 2. и 3. који гласе: 
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„Заједница усмереног образовања за територију Републике годи-
шњим програмом за остваривање свог средњорочног плана рада и развоја 
утврђује број студената који ће се уписати у високошколске организације 
по групацијама наука и струка. 

Приликом утврђивања предлога годишњег програма из става 1. 
овог члана, Заједница усмереног образовања за територију Републике по-
лази од друштвених потреба утврђених средњорочним планом рада и раз-
воја и обезбеђених услова за успешно остваривање одређених програма 
студија. 

Предлог броја студената за упис на прву годину студија за наредну 
школску годину дају високошколске организације, најкасније до краја но-
вембра текуће године.“ 

Досадашњи ст. 2, 3, 4, 5. и 6. постају ст. 4, 5, 6, 7. и 8. 

Члан 6 

Члан 94а брише се. 

Члан 7 

Члан 95. мења се и гласи: 
„Наставнику високошколске организације престаје радни однос по 

сили закона на крају школске године у којој је навршио 40 година стажа 
осигурања или 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања.“ 

Члан 8 

Члан 101а брише се. 

Члан 9 

Наставник коме је пре ступања на снагу овог закона, по одлуци ор-
гана управљања високошколске организације, продужен радни однос, 
остаје у радном односу до истека рока за који је изабран, а најдуже до 30. 
септембра 1985. године. 
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Члан 10 

Високошколске организације су обавезне да до краја школске 
1984/85 године усагласе своју организацију и рад са одредбама овог закона. 

Члан 11 

Одредба члана 7. овог закона примењиваће се од 1. јануара 1985. 
године. 

Члан 12 

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

[Службени гласник СР Србије, 40(1984), 50, стр. 2379] 
 
 
 




