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[Закон о Високој школи политичких наука, од 2. јула 1960. 
године] 

 
У К А З  

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ВИСОКОЈ ШКОЛИ ПОЛИТИЧКИХ 
НАУКА 

На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона о основама друштве-
ног и политичког уређења Федеративне Народне Републике Југославије и 
савезним органима власти, проглашава се Закон о Високој школи поли-
тичких наука, који је Савезна народна скупштина усвојила на седници Са-
везног већа од 30 јуна 1960 године. 

 
 

П. Р. бр. 21 
2 јула 1960 године 
Београд 

 
Претседник Републике, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседник 
Савезне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 
 

З А К О Н  

О ВИСОКОЈ ШКОЛИ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

Члан 1 

Оснива се Висока школа политичких наука, са седиштем у Београду. 

Члан 2 

Задатак је Високе школе политичких наука (Висока школа) да ор-
ганизује наставу и проучавање политичких и других друштвених наука, а 
посебно у области социјалистичког система и савремених међународних 
односа. 
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Висока школа спрема студенте з друштвено-политичку делатност, 
као и за научноистраживачки рад у тој области и за наставу у области нау-
ке о друштву. 

Члан 3 

Средства за оснивање и рад Високе школе обезбеђују се дотација-
ма из предрачуна Савезног извршног већа и из других извора по општим 
прописима о финансирању самосталних установа. 

Члан 4 

Висока школа има наставу другог и трећег ступња. 
Настава друго ступња траје две, а настава трећег ступња, најмање 

једну годину. 

Члан 5 

Настава се изводи на основу наставних планова и наставних про-
грама. 

Члан 6 

Настава на Високој школи обухвата стална и повремена предава-
ња, семинарски рад, конференције о методима, студијски рад у оквиру ка-
тедре и по групама и самостални студијски и научни рад студената. 

Члан 7 

Студенти Високе школе који положе прописане испите и изврше 
друге обавезе у току наставе и одбране дипломски рад, добијају диплому о 
завршеној Високој школи. 

Дипломски рад обухвата једну од тема из области које студенти 
проучавају. 

Члан 8 

На високој школи може се стицати докторат политичких наука. 
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Члан 8 

На Високој школи организује се и ванредно студирање. 

Члан 10 

Организацију и рад Високе школе ближе одређује њен статут. 
Статут Високе школе доноси савет школе, а потврђује Савезно из-

вршно веће. 

Члан 11 

Наставним планом или посебном одлуком Високе школе може се 
предвидети да њени студенти одређено градиво из појединих научних ди-
сциплина прате и проучавају на одговарајућим факултетима и да на њима 
из тог градива полажу испите. 

Припреме студената Високе школе у оквиру наставе трећег ступња 
могу се вршити и у одговарајућим научним и другим установама и органи-
зацијама. 

Висока школа може у споразуму са одговарајућим факултетима, 
омогућити студентима тих факултета да похађају предавања и полажу ис-
пите из одређених предмета на Високој школи. 

Односи између Високе школе и факултета односно установа и ор-
ганизација наведених у овом члану, регулишу се статутом Високе школе и 
статутима одговарајућих факултета, као и уговорима. 

Члан 12 

Наставу на Високој школи изводе наставници Високе школе. 
Наставницима помажу асистенти. 
Наставници и асистенти могу бити у сталном редовном или ста-

лном хонорарном радном односу. 
У извођењу наставе на Високој школи могу учествовати и истак-

нути научни и јавни радници. 

Члан 13 

За наставнике Високе школе могу бити бирана лица која имају на-
учне и стручне радове или истакнути стручњаци за одговарајуће наставне 
области. 
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Избор наставника, асистената и других сарадника врши настав-
ничко веће а потврђује савет школе. 

Члан 14 

Плате наставника, асистената и сарадника Високе школе одређују 
се правилником, који доноси савет школе а потврђује Савезно извршно 
веће. 

Члан 15 

У Високу школу могу се уписати под истим условима грађани који 
имају одређену спрему и показују способност за рад у области друштве-
нополитичких делатности и друштвенополитичких наука. 

Упис у Високу школу врши се на основу конкурса, којим се од-
ређују спрема и други услови прописани статутом Високе школе. 

Конкурс расписује савет Високе школе. 

Члан 16 

Пријемни испит обухвата градиво из области друштвених наука 
чије познавање омогућује кандидатима да прате наставу на Високој школи. 

Кандидати који немају потребну спрему за праћење наставе на Ви-
сокој школи могу се уписати на ванредне студије у трајању од године да-
на, које организује школа по систему ванредног студирања, а по програму 
одређеном статутом школе. 

Кандидати који испуњавају услове конкурса полажу пријемни испит. 

Члан 17 

Високом школом управљају савет, наставничко веће и директор 
школе. 

Члан 18 

Савет Високе школе доноси статут и финансиски план школе и 
врши друге послове утврђене овим законом и статутом школе. 



 98 

Члан 19 

Савет Високе школе сачињавају чланови које именује Савезно из-
вршно веће из реда научних и других јавних радника и чланови које бира 
наставничко веће из своје средине. 

У савет школе улазе најмање два члана, које из своје средине бира-
ју редовни студенти школе. 

Директор Високе школе је по положају члан савета. 

Члан 20 

Наставничко веће претреса питања из области наставе и научнои-
страживачког рада и врши друге послове утврђене статутом школе. 

Сви наставници, асистенти и стални сарадници Високе школе чине 
наставничко веће школе. 

Члан 21 

Директор Високе школе претставља школу и стара се о извршењу 
прописа, статута школе и закључака савета и наставничког већа. 

Директор организује рад школе, поставља стручне и помоћне слу-
жбенике школе, наредбодавац је за извршење финансиског плана и врши 
права дисциплинског старешине. 

Директор припрема седнице савета и претседава седницама наста-
вничког већа. 

Члан 22 

 
Директора Високе школе поставља Савезно извршно веће на пред-

лог савета школе. 
Директор има заменика. 

Члан 23 

Висока школа отпочеће са радом 1960 године. 
До доношења статута савет школе решава питања која се по овом 

закону регулишу статутом. 
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Члан 24 

Уколико овим законом није друкчије одређено, на Високу школу 
примењују се одредбе општих прописа о факултетима. 

Одговарајућа права и дужности републичког извршног већа према 
факултетима врши у погледу Високе школе Савезно извршно веће или ор-
ган који оно одреди. 

Члан 25 

Секретаријат Савезног извршног већа за просвету и културу стара-
ће се о извршењу овог закона. 

Члан 26 

Овај закон ступа на снагу осмог дана по објављивању у „Службе-
ном листу ФНРЈ“. 

 
 

[Службени лист ФНРЈ, 16 (1960), 27, стр. 558–560] 
 
 
 




