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[Закон о изменама и допунама Закона о Високој школи поли-
тичких наука, од 15. марта 1965. године] 

 
На основу члана 217. став 1. тачка 1. Устава Социјалистичке Феде-

ративне Републике Југославије, издајем 
 

У К А З  

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКО-
НА О ВИСОКОЈ ШКОЛИ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о Високој 
школи политичких наука, који је усвојила Савезна скупштина на Седници 
Савезног већа од 11. марта 1965. године и на седници Просветно-
културног већа од 5. марта 1965. године. 

 
П. Р. бр. 205 
15. марта 1965. године 
Београд 

 
Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Председник 
Савезне скупштине, 
Едвард Кардељ, с. р. 

 
Сагласно одредби члана 8. Уставног закона о спровођењу Устава, 

Закон о високој школи политичких нука („Службени лист ФНРЈ“, бр. 
27/60) усклађује се са Уставом Социјалистичке Федеративне Републике 
Југославије и у њему се врше измене и допуне, које гласе: 

 
З А К О Н  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВИСОКОЈ ШКОЛИ ПО-
ЛИТИЧКИХ НАУКА 

Члан 1. 

У Закону о Високој школи политичких наука члан 2. мења се и 
гласи: 
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„Висока школа политичких наука (Висока школа) организује нас-
таву и врши проучавање друштвеног и политичког система Југославије и 
других земаља, политичких, економских и других друштвених појава и 
односа у савременом свету, као и стања и метода политичких и других 
друштвених наука. 

Висока школа припрема висококвалификоване стручњаке за разне 
области друштвено-политичког рада, као и за наставу и научни рад у об-
ласти политичких наука.“ 

Члан 2. 

Члан 3. брише се. 

Члан 3. 

Члан 4. мења се и гласи: 
„Висока школа има наставу првог, другог и трећег ступња. 
Настава првог ступња и настава другог ступња трају по две године, 

а настава трећег ступња – најмање једну годину.“ 

Члан 4. 

Чл. 5, 6, 7. и 9. бришу се. 

Члан 5. 

Члан 10. мења се и гласи: 
„Статут Високе школе пре коначног усвајања доставља се на раз-

матрање савезној скупштини.“ 

Члан 6. 

Чл. 11, 12, 13, 14. и 16. бришу се. 

Члан 7. 

Члан 17. мења се и гласи: 
„У управљању пословима од посебног друштвеног интереса од-

ређеним овим законом учествује и веће Високе школе. 
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Веће Високе школе чине јавни, научни и просветни радници, као и 
представници заинтересованих органа и радних и других организација. 

У раду већа учествују директор школе, председник савета школе, 
председник управног одбора и три представника студената школе, али без 
права одлучивања. 

Број чланова већа и начин њиховог именовања одређује се стату-
том Високе школе. 

Део статута који се односи на састав већа Високе школе потврђује 
Савезна скупштина.“ 

Члан 8. 

Чл. 18. и 19. бришу се. 

Члан 9. 

Члан 20. мења се и гласи: 
„Веће Високе школе: 
1) даје сагласност на статут Високе школе; 
2) даје мишљење о плану и програму рада и развоја Високе школе; 
3) разматра наставне планове и програме и планове за студијско-

истраживачке радове Високе школе и даје своје мишљење о њима; 
4) даје мишљење о смерницама за финансијски план Високе школе; 
5) разматра извештај о раду Високе школе и даје своје мишљење о 

њему; 
6) потврђује избор директора и заменика директора Високе школе.“ 

Члан 10. 

Члан 21. брише се. 

Члан 11. 

Члан 22. мења се и гласи: 
„Директора Високе школе бира савет Високе школе на основу кон-

курса. 
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Конкурсну комисију за избор директора сачињавају три члана које 
именује савет Високе школе и три члана које именује веће Високе школе 
из реда јавних радника. 

Директор може имати заменика. 
Заменик директора бира се по истом поступку као и директор.“ 

Члан 12. 

Члан 23. мења се и гласи: 
„Лицима која су завршила студије на ранијем Институту друштве-

них наука, основаном Уредбом о оснивању и делокругу рада Института 
друштвених наука („Службени лист ФНРЈ“, бр. 98/48), а имају диплому о 
завршеним студијама другог ступња факултета, признају се студије на Ин-
ституту као завршене студије наставе трећег ступња Високе школе. 

Ова лица могу стећи степен магистра политичких наука ако у ре-
довном поступку поднесу и одбране и магистарски рад или већ објављени 
рад који предложи као магистарски.“ 

Члан 13. 

У члану 24. став 1. речи: „о факултетима“ замењују се речима: „ко-
је се односе на факултете“. 

Став 2. брише се. 

Члан 14. 

Члан 25. брише се. 

Члан 15. 

До доношења статута Високе школе, чланове већа Високе школе 
именује Савезно извршно веће. 

Члан 16. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Слу-
жбеном листу СФРЈ“. 

 
 

[Службени лист ФНРЈ, 21 (1965), 12, стр. 445–446] 




