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[Уредба о оснивању Савета за високо школство, од 23. јуна  
1967. године] 

 
На основу члана 29. Закона о Републичком извршном већу ("Слу-

жбени гласник СРС" бр. 16/65), Републичко извршно веће доноси 
 

У Р Е Д Б У  

О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА ВИСОКО ШКОЛСТВО 

Члан 1. 

Оснива се Савет за високо школство (у даљем тексту: Савет) као 
саветодавни орган Републичког извршног већа. 

Члан 2. 

Савет на захтев Републичке скупштине и њених тела, односно 
Републичког извршног већа разматра: 

− развој високог школства и делатност високошколских установа 
и њихових заједница; 

− програме развоја и нацрте друштвених планова у делу који се 
односи на високо школство; 

− нацрте закона и других прописа у области високог школства; 
− статуте високошколских установа и њихових заједница; 
О питањима из претходног става Савет даје мишљење и предлоге. 
Савет може давати мишљење о питањима из става 1. на захтев 

републичких органа управе. 

Члан 3. 

Републички органи управе дужни су да прибаве мишљење Савета 
о нацртима закона и других прописа из области високог школства које 
припремају за Републичко извршно веће. 

Савет је дужан да дâ мишљење из претходног става. 

Члан 4. 

Савет сачињавају председник и 20 чланова које именује Републич-
ко извршно веће. 
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Председник и чланови Савета именују се на две године. 

Члан 5. 

Савет ради у седницама. 
Савет доноси пословник о свом раду. 

Члан 6. 

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

вета и председава им. 

Члан 7. 

Административне и техничке послове за Савет врши служба Репу-
бличког извршног већа. Стручне послове за Савет врши републички орган 
надлежан за послове образовања. 

Члан 8. 

Средства за рад Савета обезбеђују се у финансијском плану Репу-
бличког извршног већа. 

Члан 9. 

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Решење о 
оснивању Савета за високо школство ("Службени гласник СР Србије" број 
29/65). 

Члан 10. 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Слу-
жбеном гласнику Социјалистичке Републике Србије". 

 
РИВ бр. 410 
У Београду, 23. јуна 1967. године 

Републичко извршно веће 

Председник 
Ђурица Јојкић, с. р. 

 
[Службени гласник СР Србије, 23 (1967), 29, стр. 625-626] 




