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ПРЕПОРУКА
регулаторно тело
(надлежно за
спровођење)
пропис који треба
изменити
начин спровођења

Прописати могућност полагања испита ван седишта високошколске установе, односно на
даљину
Министарство просвете
Закон о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08)

Подношење Влади нацрта закона којим ће се предвидети измена члана 90. став 3. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08), ради увођења
могућности полагања испита на даљину.
рок за спровођење
31.03.2010. године
нацрт прописа чије
ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
усвајање треба да
Члан 1.
предложи регулаторно
У Закону о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08) у
тело
члану 90. став 3. мења се и гласи:
„Одредба става 2. овог члана не односи се на извођење студијског програма на даљину,
где се полагање испита спроводи на начин којим се обезбеђује утврђивање идентитета и
аутентичности студента који полаже испит, у складу са прописима високошколске установе.“
Члан 2.
Оваj закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
подносилац иницијативе Радна група за високо образовање
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ
ОПИС ПРОБЛЕМА
Немогућност полагања испита ван седишта високошколске установе за студенте који студирају на даљину ствара
трошкове путовања за студенте и мању конкурентност домаћих високошколских установа у односу на стране установе.
Члан 90. став 2. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08), прописује да се
испити полажу у седишту високошколске установе, односно у објектима наведеним у дозволи за рад. Овакво законско
решење спречава домаће високошколске установе које имају седиште и објекте за рад на територији Републике Србије
да ефикасно образују студенте из иностранства, јер није практично да они више пута годишње путују у Србију како би
полагали испите. Стране високошколске установе пружају студентима могућност полагања испита путем интернета у
просторијама где је могуће извршити утврђивање идентитета и аутентичности студента који полаже испит. Уколико би
се извршила предложена измена, студенти студијског програма који се одвија методама учења на даљину (путем
интернета) могу полагати испите и у другим државама. Нарочито треба имати у виду студенте који желе да студирају на
српском језику а живе у иностранству (студенти из дијаспоре). Сматрамо да је довољно да високошколска установа
обезбеди контролу полагања испита, или да ангажује посебну организацију у другим државама, те да обезбеди
коришћење одговарајућих техничких решења за контролу аутентичности студената (на пример, коришћење камера).
Уколико се постојеће законско решење не измени, високошколске установе из Србије неће имати студенте из
иностранства, који би плаћали школарину и тиме доприносили привређивању високошколске установе.

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ – УШТЕДЕ
1) Повећање конкурентности домаћих високошколских установа у односу на иностране високошколске установе
2) Уштеда у трошковима за студенте који немају пребивалиште у месту где високошколска установа има седиште
односно објекте.
3) Повећање ефикасности рада високошколских установа.
ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ У ЗАКОНУ О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
„Члан 90.
Испит је јединствен и полаже се усмено, писмено, односно практично.
Испит се полаже у седишту високошколске установе, односно у објектима наведеним у дозволи за рад.
Одредба става 2. овог члана односи се и на извођење студијског програма на даљину.
ОДРЕДБА СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА НЕ ОДНОСИ СЕ НА ИЗВОЂЕЊЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА НА
ДАЉИНУ, ГДЕ СЕ ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА СПРОВОДИ НА НАЧИН КОЈИМ СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ УТВРЂИВАЊЕ
ИДЕНТИТЕТА И АУТЕНТИЧНОСТИ СТУДЕНТА КОЈИ ПОЛАЖЕ ИСПИТ, У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА
ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ.
Високошколска установа може организовати полагање испита ван седишта, ако се ради о испиту из предмета
чији карактер то захтева.
Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог предмета.
Испитни рокови су: јануарски, априлски, јунски, септембарски и октобарски.
Изузетно, за уметничке предмете у пољу уметности може да се утврди један испитни рок у складу са општим
актом високошколске установе.
Уколико студент из става 5. овог члана не положи испит, има право да испит полаже још два пута у току исте
школске године.
Изузетно, студент коме је преостао један неположени испит из студијског програма уписане године има право да
тај испит полаже у накнадном испитном року до почетка наредне школске године.
Студент са хендикепом има право да полаже испит на начин прилагођен његовим могућностима, у складу са
општим актом високошколске установе.“

