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[Решење о оснивању Савета за високо школство, од 25. јуна 
1965. године] 

 
На основу члана 88. Закона о органима управе у Социјалистичкој 

Републици Србији ("Службени гласник СРС" бр. 16/65), Републичко из-
вршно веће доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА ВИСОКО ШКОЛСТВО 

I 

Оснива се Савет за високо школство (даље у тексту: Савет) као 
стручни савет у Републичком секретаријату за образовање. 

II 

Савет: 
− разматра питања развоја и рада високошколских установа и 

њихових заједница и предлаже мере за унапређивање њихове делатности; 
− даје мишљење о програму развоја мреже високошколских ус-

танова и о оснивању појединих високошколских установа; 
− даје мишљење о нацртима закона и других прописа из области 

високог школства и даје иницијативу за њихово доношење; 
− даје мишљење о статутима високошколских установа и њихо-

вих заједница; 
− разматра извештаје, анализе и информације из области високог 

школства; 
− прати стање и проблеме у погледу удруживања високошкол-

ских установа и даје сугестије за најцелисходнија решења; 
− прати и разматра друштвено-економске односе у високошкол-

ским установама и њиховим заједницама. 

III 

Председника и чланове Савета именује Републичко извршно веће. 
Чланови Савета именују се из реда наставника и других радника 

високошколских установа и њихових заједница, студената и јавних и дру-
штвених радника, као и функционера и стручњака друштвено-политичких 
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заједница, Привредне коморе Србије, радних организација и удружења и 
стручних друштава. 

IV 

Савет ради у седницама. Своја мишљења и предлоге упућује исто-
времено и у једнаком тексту Републичком извршном већу и Републичком 
секретаријату за образовање. 

V 

Председник Савета представља Савет, организује рад Савета, 
припрема и сазива седнице Савета. 

VI 

Стручне и административне послове за Савет, врши Републички 
секретаријат за образовање. 

VII 

Средства за рад Савета обезбеђују се у оквиру средстава Репуб-
личког секретаријата за образовање. 

VIII 

Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
"Службеном гласнику Социјалистичке Републике Србије". 
 
 
РИВ број 547 
У Београду, 25. јуна 1965. године 

Републичко извршно веће 

   Потпредседник, 
 Владан Бојанић, с.р. 

 

 

[Службени гласник СР Србије, 21 (1965), 29, стр. 697-698] 




