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[Уредба о Комитету за научне установе, Универзитет и високе 
школе, од 31. марта 1947. године] 

 
На основу чл. 79 Устава Народне Републике Србије, Влада Народ-

не Републике Србије, а на предлог Министра просвете, доноси 
 

У Р Е Д Б У  

О КОМИТЕТУ ЗА НАУЧНЕ УСТАНОВЕ, УНИВЕРЗИТЕТ И 
ВИСОКЕ ШКОЛЕ 

Члан 1 

Ради планирања на подручју научног рада, као и ради остварења 
јединственог руководства научним установама, Универзитетом и високим 
школама и планског подизања виших стручних кадрова у Народној Репу-
блици Србији оснива се Комитет за научне установе, Универзитет и висо-
ке школе. 

Члан 2 

Комитет за научне установе, Универзитет и високе школе ради на 
основу Устава ФНРЈ, Устава НР Србије, закона, уредаба, наредаба, упут-
става и решења Савезне владе и Владе НР Србије, као и на основу правил-
ника, наредаба, упутстава и смерница Комитета за школе и науку Владе 
ФНРЈ. 

Члан 3 

Чланови Комитета су: Претседник, секретар, министри: просвете, 
пољопривреде, шумарства, индустрије, рударства, трговине и снабдевања 
и народног здравља као и научни и јавни радници које именује Влада на 
предлог претседника Владе. 

Комитетом руководи као његов претседник један члан Владе. 

Члан 4 

Комитет остварује опште руководство Академијом наука и њеним 
институтима. 
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Члан 5 

Комитет даје смернице за научни рад и научна истраживања свим 
научним установама, институтима и заводима при министарствима и др-
жавним привредним предузећима у циљу координирања научног рада, по-
тврђује њихове научне планове и даје сагласност за постављење научних 
руководилаца у тим установама, институтима и заводима. 

Члан 6 

На основу планова, предлога и потреба привредних министарстава 
и других грана државне управе Комитет је дужан да се стара о правилном 
стручном и планском подизању кадрова потребних у разним привредним 
гранама у оквиру општедржавног плана. 

Члан 7 

Комитет руководи Универзитетом и високим школама, предлаже 
Влади отварање високих школа, факултета, предлаже Влади доношење 
прописа о њиховој организацији, потврђује њихове наставне планове и 
програме, потврђује избор ректора, проректора, декана и продекана, на-
ставно-професорског особља и помоћног наставног особља уз сагласност 
претседника Владе. 

Члан 8 

Министарства ће према одлуци Владе за одговарајуће факултете у 
својим предрачунима обезбеђивати средства за изградњу научних инсти-
тута, завода, лабораторија, општих станица за научно-истраживачки рад и 
за практични рад студената као и стипендија и отварање и одржавање до-
мова за студенте. 

Члан 9 

Комитет врши расподелу стипендија на предлог Министарства и 
установа који обезбеђују средства. 

Члан 10 

Комитет има свој предрачун прихода и расхода у чији састав улазе 
и предрачуни Академије наука, њених института и Универзитета са факул-
тетима. 
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Предрачун Комитета обухвата и средства за потстицање научног 
рада и награђивање проналазака, новаторских и сличних радова на науч-
ном пољу. 

Члан 11 

Материјални расходи предвиђени у буџетима Министарстава и 
установа користиће одговарајући факултет по одлуци Министра а уз са-
гласност претседника Комитета. 

Члан 12 

Предрачуни прихода и расхода високих школа улазе у састав пред-
рачуна одговарајућих Министарстава. 

Члан 13 

Ова Уредба ступа одмах на снагу. 
 
 
В. С. бр. 265 
У Београду, 31 марта 1947 године 

 
 

Министар просвете 
Републике Србије, 

Митра Митровић, с. р. 

Претседник Владе 
Народне Републике Србије, 
Др. Б. Нешковић, с. р. 

 
 

[Службени гласник Народне Републике Србије, 3 (1947), 14, стр. 123] 
 




