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[Одлука о образовању Републичког савета за развој универзи-
тетског образовања, од 2. децембра 1998. године] 

 
На основу члана 26. Закона о Влади Републике Србије („Службени 

гласник РС“, бр. 5/91 и 45/93), 
Влада Републике Србије донела је 
 

О Д Л У К У  

О ОБРАЗОВАЊУ РЕПУБЛИЧКОГ САВЕТА ЗА РАЗВОЈ УНИВЕР-
ЗИТЕТСКОГ ОБРАЗОВАЊА 

Члан 1. 

Образује се Републички савет за развој универзитетског образова-
ња (у даљем тексту: Републички савет) ради разматрања питања од инте-
реса за развој универзитетске делатности. 

Члан 2. 

Послови Републичког савета су: 
1) разматрање и предлагање концепције, програма, мера и актив-

ности на унапређивању универзитетске делатности, 
2) разматрање и предлагање мера за побољшање материјалног по-

ложаја универзитета и његово учешће у друштвеном производу; 
3) разматрање анализа о стању у развоју, мрежи и капацитетима 

универзитетског образовања и давање предлога за побољшање системских 
и појединих решења у овој области; 

4) разматрање учешћа универзитета у остваривању програма науч-
ноистраживачког рада од значаја за Републику и предлагање мера за унап-
ређивање научноистраживачког рада; 

5) разматрање и предлагање других мера и активности које се од-
носе на унапређивање и развој универзитетског образовања. 

Члан 3. 

У Републички савет се именују: 
– за председника, проф. др Милован Бојић, потпредседник Владе 

Републике Србије; 
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– за чланове: 
1) проф. др Јово Тодоровић, министар просвете, 
2) проф. др Бранислав Ивковић, министар за науку и технологију, 
3) Борислав Милачић, министар финансија, 
4) мр Жељко Симић, министар културе, 
5) др Лепосава Милићевић, министар за здравље, 
6) проф. др Јагош Пурић, ректор Универзитета у Београду, 
7) проф. Радмила Бакочевић, ректор Универзитета уметности у 

                 Београду, 
8) проф. др Светолик Аврамов, ректор Универзитета у Новом Саду, 
9) проф. др Бранимир Ђорђевић, ректор Универзитета у Нишу, 
10) проф. др Раденко Круљ, ректор Универзитета у Приштини, 
11) проф. др Радосав Сенић, ректор Универзитета у Крагујевцу, 
12) проф. др Момчило Бабић, Медицински факултет, Београд, 
13) др Паја Момчилов, министар у Влади Србије. 

Члан 4. 

Стручне и административно-техничке послове за потребе Репуб-
личког савета обављаће Министарство просвете. 

Члан 5. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о об-
разовању Републичког савета за развој универзитетских образовања 
(„Службени гласник РС“, број 20/97). 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије“. 

 
05 број 119-4910/98 
У Београду, 2. децембра 1998. године 

 
Влада Републике Србије 

 
Потпредседник, 

проф. др Милован Бојић, с. р. 

[Службени гласник Републике Србије, 54(1998), 45, стр. 1086] 




