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[Закон о високим школама за физичко васпитање, од 12. окто-
бра 1956. године] 

 
У К А З  

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ВИСОКИМ ШКОЛАМА ЗА ФИЗИЧ-
КО ВАСПИТАЊЕ 

На основу члана 71 став 1 тачка 14 Уставног закона о основама 
друштвеног и политичког уређења и о органима власти Народне Републи-
ке Србије, проглашава се Закон о високим школама за физичко васпитање 
који је усвојила Народна скупштина Народне Републике Србије на седни-
ци Републичког већа од 12 октобра 1956 године. 

 
ИВ број 715 
У Београду, 12 октобра 1956 године 

 
Потпредседник 

Народне скупштине, 
Душан Петровић, с. р. 

Потпредседник 
Извршног већа, 

Воја Лековић, с. р. 
 

З А К О Н  

О ВИСОКИМ ШКОЛАМА ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

I. Опште одредбе 

Члан 1 

Високе школе за физичко васпитање (у даљем тексту: високе шко-
ле) су наставно-научне установе које имају задатак: 

– да спремају наставнике физичког васпитања за средње школе и 
отсеке физичког васпитања на вишим педагошким школама; 

– да спремају висококвалификоване стручне раднике у области фи-
зичког васпитања; 



 55 

– да организују научни рад и врше истраживања у области физичке 
културе; 

– да се старају о подизању наставног и научног подмлатка и даљем 
усавршавању стручњака; 

– да васпитавају студенте као свесне грађане социјалистичке зајед-
нице; 

– да својим радом и сарадњом са научним, културним, фискултур-
ним, спортским и осталим установама и организацијама у земљи и у инос-
транству унапређују физичку културу народа. 

Члан 2 

Високе школе су самосталне установе. 
Високим школама се управља на основу уставних начела о друш-

твеном управљању. 
Питања извођења наставе и научног рада спадају у делокруг наста-

вно-научног колектива. 
Општа студентска организација има право да подноси органима 

управљања високом школом предлоге за решавање свих питања у области 
организације и извођења наставе и материјалног положаја студената. 

Члан 3 

Високе школе оснивају се и укидају законом. 

Члан 4 

Висока школа има свој статут. 
Статут садржи одредбе о организацији и раду високе школе, о нас-

тавном плану и правилима студија, као и о установама и администрацији 
високе школе. 

Статут потврђује републички Савет за школство. 

Члан 5 

Зајемчена је слобода наставног и научног рада на високим школама. 
Настава и испити су јавни. 
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Члан 6 

Висока школа је правно лице. 
Висока школа врши своја прва и остварује задатке у сагласности са 

Уставом, законом и својим статутом. 

Члан 7 

Савет за школство Народне Републике Србије врши надзор над за-
конитошћу рада високих школа и друга права утврђена законом. 

У вршењу права надзора Савет за школство може у року од два 
месеца од дана објављивања поништити или укинути одлуку савета високе 
школе која је противна закону или статуту. 

Одредбе претходног става не односе се на управна акта. 

Члан 8 

Материјална средства потребна за рад високих школа осигурава 
друштвена заједница. 

Висока школа има свој предрачун прихода и расхода који је саста-
вни део републичког буџета. 

Надлежни републички орган управе врши контролу над изврше-
њем предрачуна и материјалним пословањем високих школа. 

Члан 9 

Колегијални органи високих школа доносе своје одлуке јавним 
гласањем уколико овим законом није друкчије одређено. 

Члан 10 

Решења која у управном поступку доносе органи управљања висо-
ком школом коначна су, уколико овим законом није друкчије одређено и 
против њих се, сагласно посебним прописима, може покренути управни 
спор. 
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II. Настава 

Члан 11 

Настава на високим школама је: редовна настава, настава за специ-
јализацију и настава за усавршавање. 

На високим школама могу се организовати и други облици наставе 
сагласно одредбама овог закона. 

Члан 12 

Редовна настава за студенте на високим школама траје четири го-
дине са осам семестара. 

Настава се изводи у току школске године. 
Школска година почиње 1 октобра а завршава се 30 септембра на-

редне године. 
Зимски семестар траје од 1 октобра до 15 јануара, а летњи од 16 

фебруара до 30 јуна. 

Члан 13 

Настава се изводи по утврђеном наставном плану. 
Наставни план редовне наставе утврђује се статутом. 
За сваки наставни предмет утврђује се наставни програм. 
Програм предлаже наставник, утврђује га катедра и потврђује уп-

рава високе школе. 
Наставни план и програми објављују се пре примене. 

Члан 14 

У оквиру редовне наставе може се одлуком управе високе школе 
установљавати настава необавезних предмета. 

Наставни план и програм необавезних предмета утврђује управа 
високе школе. 

Члан 15 

За извођење наставе и организовање и обављање научног рада ви-
соке школе имају наставно-научне и помоћне организационе јединице и 
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установе: заводе, семинаре, библиотеке, лабораторије, збирке, амбуланте и 
друге сличне установе. 

Установе се могу оснивати само ако су предрачуном високе школе 
изричито предвиђена средства за оснивање установе. 

Свака установа има своја правила, којима се прописују њени зада-
ци, организација, начин управљања и рада. Правила установе доноси уп-
рава а потврђује савет високе школе. 

Члан 16 

За претресање и решавање основних питања спровођења наставног 
програма и извођења наставе, а нарочито питања организовања и рада се-
минара, завода, лабораторија и других установа, као и за претресање пла-
нова рада установа високе школе, организују се катедре. 

Члан 17 

Катедра је организациона јединица наставе и научног рада која уд-
ружује наставнике и сараднике одређене групе сродних предмета. 

Сваки предмет припада једној катедри. 
катедре се установљавају статутом. 
Радом катедре руководи шеф, кога бира и разрешава управа високе 

школе из реда наставника. 

Члан 18 

Настава се изводи складним повезивањем теориских студија са 
практичним радом. 

Ради оваквог спровођења наставе, на високој школи се одржавају 
предавања, семинари, вежбања, консултације, хоспитовања и други обли-
ци наставе. 

Висока школа обезбеђује потребне справе за практичне вежбе које 
се изводе у оквиру наставног програма. 

Члан 19 

На високим школама може се за кандидате који су завршили редо-
вне студије организовати настава за специјализацију и настава за усаврша-
вање. 
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Настава за специјализацију и за усавршавање изводи се према нас-
тавном плану који утврђује управа високе школе уз сагласност савета ви-
соке школе. 

Члан 20 

На високим школама могу се организовати течајеви и други слич-
ни облици наставе за усавршавање наставника и осталих стручњака који 
немају завршену високу школу. 

Одлуку о организовању наставе из претходног става доноси управа 
високе школе уз сагласност савета високе школе. Ова настава организова-
ће се и када то пропише Извршно веће Народне скупштине Народне Репу-
блике Србије. 

Државни органи, установе, удружења и друге организације могу 
предлагати организовање ове наставе уз услов да обезбеде средства за ње-
но извођење. 

Члан 21 

Кандидату који положи прописане испите из предмета одређених 
наставним планом за специјализацију издаје се диплома. ако је настава 
трајала најмање годину дана. 

Кандидату који положи прописане испите из предмета одређених 
наставним планом за усавршавање издаје се уверење. 

Члан 22 

Испити се одржавају на крају наставе сваког обавезног предмета. 
За поједине предмете могу се установљавати колоквијуми и други 

облици претходног проверавања стечених знања. 

Члан 23 

Испити могу бити усмени или писмени, или усмени и писмени од-
носно практични и теориски. 

Испити се полажу по правилу пред испитном комисијом саставље-
ном од наставника, а изузетно само пред предметним наставником. 

Испитне комисије образује управа високе школе. 
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Члан 24 

Коначна оцена на испитима изражава се целим бројевима од пет до 
десет. 

Најнижа прелазна оцена је шест. 
Приликом оцењивања узима се у обзир успех који је кандидата по-

стигао на испиту, а исто тако и успех који је постигао на колоквијуму и у 
току рада на вежбама и семинарима. 

Члан 25 

Студент који у току редовне наставе на трећем испиту из једног 
предмета не постигне прелазну оцену, четврти пут полаже испит пред по-
себном испитном комисијом. 

Члан 26 

Студенту који је положио све обавезне испите прописане статутом 
издаје се диплома о завршеној високој школи. 

Садржину и облик дипломе прописује статут високе школе. 
Дипломе које издаје висока школа имају исту вредност као дипло-

ме које издају факултети универзитета 
 

III. Студенти 

Члан 27 

За редовне студенте високих школа примају се по правилу, сврше-
ни ученици гимназија, учитељских школа и средњих фискултурних школа, 
са положеним завршним испитом, који нису млађи од 18 ни старији од 26 
година. 

Изузетно од одредбе претходног става, могу се примати за редовне 
студенте и свршени ученици других средњих школа ако су, по оцени уп-
раве високе школе, својим дотадашњим радом постигли значајне личне 
успехе у области физичке културе. 
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Члан 28 

На високим школама могу ванредно студирати само кандидати са 
завршеном средњом фискултурном школом односно отсеком за физичко 
васпитање на вишој педагошкој школи који су у наставничкој служби и 
имају најмање две године рада у струци. 

Одлуком управе високе школе, а уз сагласност савета високе шко-
ле, може се одобрити ванредно студирање и другим лицима која испуња-
вају опште услове за упис на високу школу и показују посебно интересо-
вање и пружају гаранцију за успешно студирање а редовним функцијама 
спречени су да редовно студирају. 

Услови ванредног студирања утврђују се статутом. 

Члан 29 

Упис се врши на почетку школске године путем конкурса и прије-
мног испита, на коме кандидат поред осталог треба да испуни и одређене 
норме телесне способности и да лекарска комисија установи да је здрав. 

Услови конкурса прописују се статутом. 

Члан 30 

Не може се уписати на високу школу лице које је осуђено на казну 
строгог затвора или на казну затвора дужу од шест месеци док та казна 
траје, као и лице које је пресудом дисциплинског суда за студенте ис-
кључено са високе школе односно друге одговарајуће школе док та казна 
траје. 

Члан 31 

Студенти имају право и дужност да сагласно одредбама статута 
посећују предавања, вежбе, семинаре и друге облике наставе и да полажу 
испите. 

Студенти су дужни да се придржавају школских прописа и да чу-
вају углед студента и школе. 

Члан 32 

Студенти могу оснивати стручна, културна, спортска и друга уд-
ружења на високој школи. 

Правила ових удружења морају бити у сагласности са законом. 
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Члан 33 

Студенти имају право на здравствену и социјалну заштиту и друга 
права и повластице сагласно посебним прописима. 

Стипендије и други облици материјалног помагања студената уре-
ђују се посебним прописима. 

Члан 34 

Студенти имају право да учествују у раду органа управљања висо-
ком школом сагласно одредбама овог закона. 

Студенти учествују у управљању установама које се баве здравс-
твеним, социјалним и материјалним питањима студената. 

Члан 35 

Ванредни студенти имају иста права и дужности као и редовни 
студенти. 

Статутом се одређују олакшице које уживају ванредни студенти у 
погледу обавеза посећивања предавања, рада на вежбама и у семинарима и 
других обавеза. 

Члан 36 

Студент који у току редовне наставе на четвртом полагању испита 
из истог предмета не постигне прелазну оцену губи све повластице везане 
за својство студента. 

Исто тако све повластице везане за својство студента губи и сту-
дент који не положи испите из свих обавезних предмета у року од године 
дана по истеку прописаног последњег семестра редовне наставе. 

Одредбе претходног става неће се примењивати на студента који је 
био спречен у полагању испита тешком болешћу дужег трајања. 

Студенти означени у ст. 1 и 2 овог члана задржавају право да, са-
гласно одредбама овог закона и одредбама статута, похађају наставу и по-
лажу испите. 

Студент који је у току редовне наставе имао у полагању испита 
прекид дужи од три године дужан је да поново упише последња два семес-
тра. Статутом се могу предвидети за студенте и друге обавезе као услов за 
полагање преосталих испита. 
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Члан 37 

Својство студента престаје: 
1) дипломирањем, 
2) исписом са високе школе, 
3) осудом на казну строгог затвора или казну затвора дужу од шест 

месеци. 
4) осудом дисциплинског суда за студенте на казну искључења са 

високе школе. 
Лице коме је својство студента престало по основу из тач. 3 и 4 

овог члана може се по истеку судске односно дисциплинске казне поново 
уписати на високу школу под општим условима одређеним овим законом. 
При поновном упису оваквог лица сходно ће се примењивати одредбе чл. 
36 овог закона. 

Члан 38 

Својство студента губи студент који не положи у року од две го-
дине од уписа на високу школу испите из свих предмета предвиђених нас-
тавним планом за прву годину студија. 

Лице које је изгубило својство студента по основу из претходног 
става не може се поново уписати на високу школу. 

Одредба става 1 овог члана неће се примењивати на студента који 
је био спречен у полагању испита тешком болешћу дужег трајања. 

Члан 39 

За повреду школских прописа и угледа студента, студенти одгова-
рају дисциплински по прописима које доноси савет високе школе. 

Поступак по дисциплинским прекршајима заснива се на начелима 
кривичног поступка. 

Члан 40 

Студенту може бити изречена дисциплинска казна искључења са 
високе шКоле од једне до пет година у случају када изврши повреду дис-
циплине у тако тешком облику који показује друштвену или моралну не-
подобност истога за рад на високој школи. 
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Члан 41 

Дисциплинска казна из претходног члана може се изрећи само од 
надлежног дисциплинског суда. 

По протеку године дана од дана извршења прекршаја не може се 
покренути дисциплински поступак, а по протеку две године не могу се 
изрећи казне за дисциплински прекршај. 

Члан 42 

Савет високе школе може по молби кажњеног студента или по сво-
јој иницијативи, а по претходно прибављеном мишљењу првостепеног ди-
сциплинског суда, изречену дисциплинску казну из чл. 40 овог закона оп-
ростити или тежу дисциплинску казну заменити блажом дисциплинском 
казном. 

IV. Наставници и сарадници 

Члан 43 

Наставници високих школа су: редовни професори, ванредни про-
фесори и доценти. 

Члан 44 

За наставника високе школе може бити изабран кандидат који има 
докторат и који влада проблемима своје научне дисциплине и показује 
способност за самосталан научни и наставнички рад. 

Статутом високе школе може се предвидети да за наставника за 
одређене предмете може бити изабран и кандидат који нема докторат али 
има свршену високу школу или факултет и примљен хабилитациони рад. 

За ванредног односно редовног професора може бити изабран само 
кандидат који поред услова из става 1 односно става 2 овог члана има и 
бројније научне и стручне радове. 

Статутом се могу поред ових предвидети и други услови за избор 
наставника високе школе. 
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Члан 45 

Хабилитациони рад је самостална научна студија или стручни рад, 
који оригиналним концепцијама или новим решењима унапређује теорију 
или праксу физичког васпитања. 

Хабилитациони рад припрема кандидат у споразуму са управом 
високе школе или катедром коју за то овласти управа. Изузетно, као хаби-
литациони рад може бити примљен и већ објављени научни или стручни 
рад. 

Хабилитациони рад оцењује управа високе школе на основу миш-
љења посебне комисије састављене од професора коју одређује управа. 

Члан 46 

Избор доцента врши се на основу реферата најмање два наставник. 
У избору учествују сви наставници. 

Избор ванредног професора врши се на основу реферата најмање 
два професора. У избору учествују сви наставници. 

Избор редовног професора врши се на основу реферата најмање 
три редовна професора. У избору учествују редовни и ванредни професо-
ри. 

У случају потребе за референте одређују се наставници са факул-
тета. 

Референте одређује управа високе школе. 

Члан 47 

Доценти и ванредни професори поново се бирају сваке пете годи-
не. За место доцента односно ванредног професора од чијег је избора про-
текло пет година расписује се конкурс. 

Члан 48 

На предлог управе високе школе или по сопственој иницијативи 
савет високе школе може у свако доба расписати конкурс за избор ванред-
ног или редовног професора ако утврди да то захтева интерес унапређења 
научног и наставног рада у одређеној дисциплини. 

У конкурсу може учествовати и професор који заузима место за 
које се конкурс расписује. 
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Одлуку савета високе школе из претходног става потврђује репуб-
лички Савет за школство. 

Члан 49 

Избор наставника врши се на основу конкурса. 
Конкурси се објављују на начин приступачан широј јавности. На-

чин објављивања прописује статут. 
Биографски подаци и подаци о радовима пријављених кандидата 

учиниће се приступачним јавности пре избора на начин који пропише статут. 

Члан 50 

У случају потребе могу се бирати хонорарни редовни и ванредни 
професори и хонорарни доценти на начин и под условима који важе за из-
бор наставника. 

Хонорарни наставник не може бити биран за члана савета високе 
школе, директора и заменика директора, шефа катедре и руководиоца 
школске установе. 

Члан 51 

Изузетно, изван услова прописаних овим законом, може бити поз-
ван за редовног професора истакнути научник и стручњак чији научни и 
стручни радови уживају опште признање. 

Одлуку о позиву доноси на предлог управе савет високе школе. 

Члан 52 

Наставници држе предавања, врше испите и руководе научним и 
наставним радом. 

Члан 53 

Наставнику високе школе престаје редовна служба на крају школ-
ске године у којој наврши 70 година живота. 

Одлуком републичког Савета за школство, на предлог савета висо-
ке школе, може се изузетно задржати у редовној служби, са његовим прис-
танком, наставник који је навршио 70 година живота ако је то од посебног 
интереса за наставу. 
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Одлуком републичког Савета за школство може наставнику високе 
школе престати служба и пре навршене 70 године живота ако за то постоји 
потреба и ако има услова за старосну пензију по општим прописима. 

Одлуком републичког Савета за школство наставнику високе шко-
ле престаје служба и пре навршене 70 године живота, ако је по општим 
прописима испунио услове за пензију и ако је поднео захтев за пензиони-
сање. 

Противу одлуке републичког Савета за школство наставник има 
право жалбе Извршном већу Народне скупштине Народне Републике Ср-
бије у року од 15 дана од дана пријема решења. 

Члан 54 

Одлуком републичког Савета за школство, на предлог управе од-
носно савета високе школе, наставнику може престати служба без обзир 
на време на које је биран ако се установи да није у могућности да обавља 
своју дужност или да је морално неподобан за позив наставника. 

Против одлуке републичког Савета за школство наставник има 
право жалбе Извршном већу Народне скупштине Народне Републике Ср-
бије у року од 15 дана од дана пријема решења. 

Члан 55 

Наставнику коме, било по ком основу, престане служба, а не ис-
пуњава услове за стицање пензије или испуњава делимично, може Изврш-
но веће Народне скупштине Народне Републике Србије одредити пензију 
ван постојећих општих прописа о пензионисању и праву на пензију. 

Члан 56 

На високим школама бирају се сарадници школе и школских уста-
нова. 

Сарадници сарађују по упутствима наставника на извођењу наста-
ве и у научном и стручном раду. 

Члан 57 

Сарадници високих школа су: асистенти, научни и стручни сарад-
ници и руководиоци вежби и практичних радова. 

Статутом се могу установљавати и друга звања сарадника. 
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Члан 58 

За сарадника високе школе и школске установе може бити изабра-
но лице које има факултетску или њој равну спрему. 

Статутом се одређују остали услови за избор сарадника. 

Члан 59 

Статутом високе школе прописаће се ближе одредбе о раду сарад-
ника високе школе. 

Члан 60 

У случају потребе могу се бирати и хонорарни сарадници. 
Услови и начин избора хонорарних сарадника исти су као и за из-

бор сарадника. 

Члан 61 

Избор сарадника врши се конкурсом. 
У избору сарадника учествују сви чланови управе високе школе, а 

у избору научних сарадника учествују наставници и научни сарадници. 
Избор сарадника обнавља се према звањима, и то: за асистенте по-

сле три године, за стручне сараднике руководиоце вежби и практичних 
радова после четири године, за научне сараднике после пет година. 

Статутом ће се одредити рокови за обнову избора за остала звања 
сарадника која буду установљена. Ти рокови не могу бити краћи од три ни 
дужи од пет година. 

Члан 62 

Сараднику може престати служба и пре времена на које је биран 
ако се установи да није у могућности да обавља своју дужност или да је 
морално неподобан за вршење те дужности. 

Одлуку у смислу одредбе претходног става доноси, на предлог уп-
раве високе школе, за научне сараднике републички Савет за школство а 
за остале сараднике савет високе школе. 

Против одлуке о престанку службе сарадник има право жалбе Из-
вршном већу Народне скупштине Народне Републике Србије у року од 15 
дана од дана пријема решења. 
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Члан 63 

За повреду дужности или угледа службе наставници и сарадници 
одговарају дисциплински по овом закону. 

За повреде дужности или угледа службе могу се изрећи ове дисци-
плинске мере: 

а) писмена опомена, 
б) писмени укор. 

Члан 64 

Дисциплинске мере за дисциплинске прекршаје наставника и сара-
дника изриче првостепени дисциплински суд високе школе. 

Члан 65 

Дисциплински поступак не може се покренути ако је протекла јед-
на година од извршења дисциплинског прекршаја, а дисциплинска мера не 
може се изрећи ако су протекле две године од извршења дисциплинског 
прекршаја. 

Члан 66 

Наставник и сарадник коме су у току једне године изречене две 
дисциплинске мере, од којих је једна писмени укор, не може за време од 
две године бити биран у више звање, за члана колегијалног органа управ-
љања високом школом, за директора, заменика директора, шефа катедре, 
руководиоца установе високе школе, претседника и члана дисциплинског 
суда или њиховог заменика, дисциплинског тужиоца или његовог заменика. 

Члан 67 

Првостепени дисциплински суд суди у већу које се састоји од 
претседника и два члана. 

Претседника и чланове првостепеног дисциплинског суда и њихо-
ве заменике бира и разрешава савет високе школе из реда наставника и 
сарадника. 

Претседнику и сваком члану бира се заменик. 
Избор се врши на две године. 
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Хонорарни наставници и хонорарни сарадници не могу бити бира-
ни за претседника и чланове дисциплинског суда или њихове заменике. 

Члан 68 

При првостепеном дисциплинском суду постоји дисциплински ту-
жилац и његов заменик, које бира и разрешава савет високе школе. 

Дисциплински тужилац и његов заменик бирају се из реда настав-
ника и сарадника високе школе. Избор се врши на две године. 

Хонорарни наставници и хонорарни сарадници не могу бити бира-
ни за дисциплинског тужиоца или његовог заменика. 

Члан 69 

По жалбама против одлуке првостепеног дисциплинског суда за 
наставнике решава у другом степену виши дисциплински суд при репуб-
личком Савету за школство. 

Члан 70 

Дисциплински поступак спроводи се сходно применом одредаба о 
дисциплинском поступку за државне службенике, уколико овим законом 
није друкчије одређено. Ако недостају одредбе у прописима о дисциплин-
ском поступку за државне службенике примењиваће се сходно начела 
кривичног поступка. 

Члан 71 

Правоснажне пресуде дисциплинског суда првостепени дисци-
плински суд доставља републичком Савету за школство, савету високе 
школе, управи високе школе и директору. 

О извршењу пресуде стара се директор. 

Члан 72 

Наставник и сарадник може бити привремено удаљен од дужности 
ако је против њега подигнута непосредна оптужница или отворена истрага 
или ако је стављен у притвор, као и у случају кад је покренут поступак за 
престанак службе због моралне подобности. 
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Одлуку доноси орган надлежан за доношење одлуке о престанку 
службе. 

Члан 73 

Уколико овим законом није друкчије одређено, на наставнике и 
сараднике високе школе примењиваће се прописи о државним службени-
цима. 

V. Органи управљања високим школама 

Члан 74 

Високом школом непосредно управљају: савет високе школе, уп-
рава високе школе и директор. 

Републички Савет за школство врши одређена права и дужности у 
управљању високим школама. 

1) С а в е т   в и с о к е   ш к о л е 

Члан 75 

Савет високе школе сачињавају: 
1) чланови које бира републички Савет за школство из реда науч-

них, стручних и других јавних радника; 
2) чланови које бира управа високе школе из реда својих чланова; 
3) члан кога бирају студенти из својих редова; 
4) директор и заменик директора високе школе. 
Број чланова које бира републички Савет за школство одређује се 

одлуком Савета о избору. 
Број чланова које бира управа, начин њиховог избора, као и начин 

избора члана кога бирају студенти прописује се статутом. 
Савет се бира на време од две године. Тело које бира може разре-

шити појединог члана чији избор врши и пре истека овог времена. 

Члан 76 

Савет бира тајним гласањем претседника из реда чланова савета. 
Претседник сазива седнице и претседава им. 
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Претседник сазива седнице по својој иницијативи, на предлог ди-
ректора или једне трећине чланова савета. 

Ако претседник не сазове седницу у року од осам дана од пријема 
предлога директор односно чланови савета који су предложили сазивање 
седнице могу сами сазвати седницу. 

Члан 77 

Савет ради као целина и само на седницама врши права која му 
припадају. 

Одлуке савета потписују претседник и директор. 

Члан 78 

Савет високе школе врши ове послове: 
– утврђује предлог статута; 
– расписује конкурс за изборе наставника и сарадника на предлог 

управе или по сопственој иницијативи; 
– потврђује избор сарадника и руководилаца школских установа, и 

по предлогу управе доноси одлуке о престанку службе сарадника сем на-
учних сарадника и о разрешењу руководилаца школских установа; 

– даје мишљење о избору наставника и научних сарадника; 
– утврђује предлог предрачуна прихода и расхода високе школе и 

установе и врши надзор над његовим извршењем; 
– потврђује одлуке о оснивању, спајању и укидању школских уста-

нова; 
– даје препоруке за израду наставних програма; 
– доноси одлуке о увођењу наставе за специјализацију и усаврша-

вање по предлогу управе или по сопственој иницијативи и даје сагласност 
за наставни план ове наставе; 

– доноси одлуке о позивању истакнутих научника или стручњака 
за редовне професоре по предлогу управе високе школе; 

– бира и разрешава претседника и чланове првостепеног дисци-
плинског суда за наставнике, дисциплинског тужиоца и њихове заменике; 

– бира и разрешава претседника и чланове другостепеног дисци-
плинског суда за студенте и доноси прописе о дисциплинској одговорнос-
ти студената; 

– стара се о условима живота и рада студената; 
– претреса рад високе школе у целини. 
Савет врши и друге послове одређене законом. 
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Члан 79 

Наставник који није члан савета има право да присуствује седници, 
да излаже мишљење и чини предлоге кад се на дневном реду седнице на-
лазе наставна питања која се односе на његову струку. 

Члан савета кога бирају студенти не учествује у гласању при дава-
њу мишљења о избору наставника и научних сарадника, о потврди избора 
и доношењу одлуке о престанку службе сарадника и разрешењу руководи-
лаца установа, о избору и разрешењу претседника и чланова дисциплин-
ског суда за наставнике, дисциплинског тужиоца и њихове заменике и о 
утврђивању наставних планова. 

О потврђивању избора и о разрешењу руководилаца установа савет 
може решавати ако је на седници присуство најмање две трећине чланова. 

Члан 80 

За проучавање и припрему питања из своје надлежности савет мо-
же образовати сталне и повремене комисије. 

Члан 81 

Управа високе школе може у року од 15 дана од доношења одлуке 
поднети приговор републичком Савету за школство противу одлуке саве-
та, ако сматра да одлука није у сагласности са законом или статутом. При-
говор задржава извршење. 

Републички Савет за школство по благовременом приговору доно-
си и доставља одлуку у року од месец дана од дана пријема приговора. 

Ако Савет за школство не достави своју одлуку у року из претход-
ног става обустављена одлука се извршава. 

Одредба става 1 овог члана не односи се на решења донета у упра-
вном поступку. 

2) У п р а в а   в и с о к е   ш к о л е 

Члан 82 

Управу високе школе сачињавају: наставници и одређени број са-
радника високе школе и школских установа. 
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Број сарадника који улазе у управу и начин њиховог избора ут-
врђује се статутом. Избор се врши на две године. 

Члан 83 

Управа високе школе врши следеће послове: 
– саставља предлог статута; 
– бира наставнике и сараднике високе школе и школских установа 

и руководиоце школских установа и предлаже доношење одлуке о прес-
танку службе наставника и сарадника и о разрешењу руководилаца уста-
нове; 

– бира и разрешава шефове катедри; 
– саставља предлог предрачуна прихода и расхода високе школе и 

школских установа; 
– утврђује наставне програме у складу са наставним плановима; 
– разматра питања извођења наставе и питања од интереса за нас-

таву и научни рад високе школе и школских установа; 
– доноси одлуке о оснивању, спајању и укидању школских установа; 
– одлучује о увођењу необавезних предмета и утврђује план и про-

грам ових предмета; 
– стара се о подизању наставног и научног подмлатка и о спреми и 

раду студената; 
– спроводи поступак за стицање хабилитације; 
– подноси предлог о позивању истакнутих научника и стручњака 

за редовне професоре; 
– управља имовином високе школе; 
– бира и разрешава претседника и чланове првостепеног дисци-

плинског суда за студенте. 
Управа високе школе врши и друге послове који су јој одређени 

законом. 

Члан 84 

Одлуке управе потписује директор. 

Члан 85 

Претставници студената имају право да присуствују седницама 
управе кад се разматрају питања извођења наставе и режима студија, да 
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износе своја мишљења и дају своје предлоге, али немају право да учеству-
ју у одлучивању. 

Члан 86 

За проучавање и припрему питања из своје надлежности управа 
високе школе може образовати сталне и повремене комисије. 

3) Д и р е к т о р 

Члан 87 

Директор се бира из реда наставника на крају летњег семестра за 
наредну школску годину. Директор ступа на дужност на почетку школске 
године. 

Директора бира скупштина високе школе тајним гласањем. 
У избору директора не учествују претставници студената. 

Члан 88 

Директор претставља високу школу. 
Директор се стара о примени закона и статута и врши друге посло-

ве који су му законом, статутом или другим прописима стављени у дело-
круг, а нарочито: 

– припрема и сазива седнице управе и претседава им, потписује 
одлуке управе и стара се о њиховом извршењу; 

– припрема седнице савета високе школе и стара се о извршењу 
његових одлука; 

– извршава предрачун прихода и расхода као наредбодавац; 
– доноси решења о службеничким односима наставника и сарад-

ника високе школе и сарадника и руководилаца школских установа и пос-
тавља службенике секретаријата; 

– потписује дипломе. 

Члан 89 

Директор има право и дужност да најдаље у року од осам дана од 
дана доношења задржи од извршења одлуке управе високе школе које су 
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противне закону, статуту или одлукама савета високе школе. Директор је 
дужан да без одлагања обавести претседника савета високе школе о свом 
решењу ради изношења ствари пред савет и да истовремено о томе обаве-
сти управу високе школе. 

Савет високе школе је дужан да у року од месец дана од дана кад је 
обавештен о директоровом решењу донесе своју одлуку. Одлука савета 
високе школе обавезна је за управу и директора. 

Ако савет високе школе не донесе одлуку у року из претходног 
става одлука се извршава. 

Одредба става 1 овога члана не односи се на решења донета у уп-
равном поступку. 

Члан 90 

Директор из претходне године је по правилу заменик директора у 
наредној години. У случају избора, заменик директора бира се из реда нас-
тавника на начин на који се бира директор. 

Директора у случају спречености замењује заменик директора. Од-
луком управе високе школе, на предлог директора, заменику директора 
може се поверити вршење појединих послова за које је овлашћен дирек-
тор. 

4) С к у п ш т и н а   в и с о к е  ш к о л е 

Члан 91 

Скупштину високе школе сачињавају наставници, хонорарни нас-
тавници, сарадници, хонорарни сарадници и претставници студената. 

Број претставника студената као и начин њиховог избора пропису-
је се статутом. 

Скупштину сазива управа високе школе на крају летњег семестра. 
На скупштини управа подноси извештај о стању на високој школи 

и о раду наставног колектива и студената. 
Скупштина бира директора. 
Скупштина може доносити закључке у виду препорука и резолуције. 
Скупштина је јавна. 
Статутом ће се одредити начин рада скупштине. 
Чланови савета високе школе присуствују скупштини и могу уче-

ствовати у расправљању. 
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VI. Права и дужности државних органа 

Члан 92 

У управљању високом школом републички Савет за школство вр-
ши следећа права и дужности: 

– потврђује статут високе школе; 
– потврђује избор наставника и научних сарадника и доноси одлу-

ке о престанку њихове службе; 
– потврђује одлуке савета високе школе о расписивању конкурса за 

избор редовних и ванредних професора (чл. 48 овог закона); 
– доноси одлуке о престанку службе наставника високе школе и 

пре навршене 70 године живота и о задржавању у редовној служби наста-
вника који су навршили 70 година живота. 

Републички савет за школство врши и друге послове који су му 
стављени у надлежност. 

Све послове за школство као колегијални орган. 
 

VII. Администрација високих школа 

Члан 93 

Административне, техничке и друге сличне послове високе школе 
врши секретаријат. 

Секретаријат има потребан број стручних канцелариских, тех-
ничких и помоћних службеника. 

Пословима секретаријата руководи секретар под надзором и по 
упутствима директора. 

Члан 94 

За секретара може бити постављено само лице које има факултет-
ску спрему. Постављење секретара врши се конкурсом. 

Члан 95 

Ближе одредбе о организацији, задацима и раду секретаријата про-
писаће се статутом. 
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VIII. Прелазне и завршне одредбе 

Члан 96 

Почев од дана ступања на снагу овог закона Институт за физичку 
културу Народне Републике Србије у Београду (у даљем тексту: Институт 
наставља са радом по одредбама овог закона као Висока школа за физичко 
васпитање. 

Статут Високе школе донеће се најдаље за шест месеци по ступа-
њу на снагу овог закона. 

До доношења статута начин образовања органа непосредног упра-
вљања Високом школом прописаће Извршно веће Народне скупштине На-
родне Републике Србије. 

Члан 97 

Избор прва три професора Високе школе извршиће матичарска 
комисија коју именује републички Савет за школство, и то у року од три 
месеца по ступању на снагу овог закона. Матичарска комисија вршиће из-
бор на основу конкурса. 

Члан 98 

Наставници Института који се на дан ступања на снагу овог закона 
затекну у том звању, а не испуњавају услове прописане за то звање у Ви-
сокој школи, могу остати у том звању ако накнадно, а најдоцније у року од 
три године, поднесу хабилитациони рад. 

Наставници Института који немају факултетску спрему, а имају 
најмање завршену вишу стручну школу и десет година наставничке праксе 
у Институту позитивно оцењене од Управе високе школе, могу остати на 
Високој школи и бити поново бирани у звању у коме су се затекли. 

Избор наставника којима је од последњег избора протекло пет го-
дина, или ће у међувремену протећи тај рок, извршиће се по одредбама 
овог закона у року од три године од дана ступања на снагу овог закона. 

У року из претходног става извршиће се поновни избори свих са-
радника који су изабрани пре 1 децембра 1954 године. 
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Члан 99 

Статутом се може прописати да у одређеном року могу у Високој 
школи предавати поједине предмете практичне наставе и професори сре-
дњих школа. Тај рок не може бити дужи од три године од дана ступања на 
снагу овог закона. 

Члан 100 

Звање предавача на Високој школи може се задржати најдаље до 
15 јула 1958 године. 

Члан 101 

Студент који је на дан ступања на снагу овог закона имао у Инсти-
туту уписане све семестре редовне наставе губи све повластице везане за 
својство студента ако у року од две године по ступању на снагу овог зако-
на не положи испите из свих обавезних предмета. 

У свему осталом за студенте из претходног става важе одредбе ст. 
3, 4 и 5 чл. 36 овог закона. 

Члан 102 

Рок из ст. 1 чл. 38 овог закона рачуна се од дана ступања на снагу 
овог закона. 

Члан 103 

Овај закон ступа на снагу 15 дана по објављивању у „Службеном 
гласнику Народне Републике Србије“. 

 
 
[Службени гласник НР Србије, 12(1956), 50, стр. 721–728] 

 
 
 




