
 

4. 
ПРЕПОРУКА Прописати могућност да оснивачи приватних високошколских установа имају већину у 

савету установе 

регулаторно тело 

(надлежно за 

спровођење) 

Министарство просвете  

пропис који треба 

изменити 

Закон о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08)  

начин спровођења Подношење Влади нацрта закона којим ће се предвидети измена и допуна члана 52. Закона о 

високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08), ради омогућавања 

оснивачима приватних високошколских установа да имају већину у савету. 

рок за спровођење  31.03.2010. године 

нацрт прописа чије 

усвајање треба да 

предложи регулаторно 

тело 

 

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ 

 

Члан 1. 

У Закону о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – тумачење и 

објашњење и  97/08) у члану 52. став 1. после речи: „број чланова високошколске установе“ 

додају се речи: „чији је оснивач Република“. 

После става 6. додаје се нови став 7, који гласи: 

„Број чланова  и структура Савета високошколских установа чији оснивач није 

Република, одређује се основним актом високошколске установе.“ 

Члан 2. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 

 
подносилац иницијативе  1) Радна група за високо образовање  



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 

 

ОПИС ПРОБЛЕМА 

 

Садашњи закон и за приватне високошколске установе предвиђа да оснивачи имају само 1/6 чланова у Савету, те 

они немају контролу над установом коју су основали. 

Члан 52. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08), прописује број и састав 

савета високошколских установа. Садашњи закон и за приватне високошколске установе предвиђа да оснивачи имају 

само 1/6 чланова у Савету, те они немају контролу над установом коју су основали, што је супротно логици приватног 

инвестирања, а и концепта Закона о привредним друштвима. Није прихватљиво да у приватној високошколској установи 

оснивачи чине само 1/6 чланова Савета. Они финансирају рад установе и морају да имају одлучујући утицај на њено 

управљање. Овим предлогом ће се избећи пад  интересовања за улагање приватног капитала у високо образовање. 

У случају приватних високошколских установа, број и састав чланова Савета треба да дефинишу њихови статути, а то и 

предвиђа члан 51. став 3. Закона. 

 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ – УШТЕДЕ 

1) Успостављање контроле над радом високошколске установе од стране оснивача, што би довело до ефикаснијег 

управљања високошколском установом. 



 ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ У ЗАКОНУ О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ 

 

„Члан 52. 

Број чланова савета високошколске установе ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА је најмање 17, у складу са 

статутом високошколске установе. 

Савет високошколске установе из става 1. овог члана чине представници установе, студената и оснивача. 

Од укупног броја чланова савета из става 1. овог члана, представници високошколске установе чине две трећине, 

заокружено на најближи непаран број, док су представници студената и представници оснивача заступљени са једнаким 

бројем чланова до пуног састава. 

Када је оснивач Република представнике оснивача именује Влада, из реда истакнутих личности из области науке, 

културе, просвете, уметности и привреде.  

Председник савета се бира из реда представника високошколске установе. 

Члан савета из става 4. овог члана не може бити лице запослено у тој високошколској установи или у органу управе 

надлежном за област образовања, односно науке, лице изабрано, постављено или именовано на функцију у државном 

органу, органу територијалне аутономије или локалне самоуправе, или изабрано у орган политичке странке. 

БРОЈ ЧЛАНОВА И СТРУКТУРА САВЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА ЧИЈИ ОСНИВАЧ НИЈЕ 

РЕПУБЛИКА, ОДРЕЂУЈЕ СЕ ОСНОВНИМ АКТОМ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ. 

 

 


