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1. ПРОБЛЕМИ КОЈЕ ЗАКОН ТРЕБА ДА РЕШИ  

1) Проблем недовољне уређености ангажовања лектора српског језика на 

високошколским установама у иностранству 

2) Проблем функционисања органа управљања и органа пословођења високошколских 

установа 

 

1) Проблем недовољне уређености ангажовања лектора српског језика на 

високошколским установама у иностранству 

 

Академска јавност годинама упућује оштар апел држави да уреди област лектората 

српског језика, указујући на чињеницу да српски језик нестаје са универзитета широм света, 

односно да се српски лекторати убрзано гасе и да држава ништа не предузима да тај процес 

заустави и покрене га у другом смеру.   

Број од 47 лектората српског језика, колико их је било  у 2000. години, у 2014. години је 

преполовљен – на 25, а од тада се и даље смањује.  

Укидање Републичког завода за међународну научну, културну, техничку и просветну 

сарадњу (2001. године), у чијој су надлежности, поред осталог били српски лекторати, 

покренуло је процесе који овој области нису донели развој и напредак. Надлежности Завода 

у целости није преузело ниједно министарство, самим тим ни бригу о српским лекторатима. 

Лектори српског језика, који су сада запослени на катедрама за славистику страних 

универзитета, ангажовани су за те послове на основу непосредне међууниверзитетске 

сарадње, засноване на међудржавним споразумима.  

Министарство надлежно за просвету није учествовало у процедури избора лектора за 

српски језик, нити финансира њихов рад. Све актуелне  лекторе за српски језик финансира 

универзитет стране државе на коме раде, али су та средства често недовољна за њихове 

основне животне потребе. Земља пријема одређује такве финансијске надокнаде јер очекује 

да их финансира и држава која их шаље, као што је то најчешћи случај у европској пракси 

кад је о овој области реч. 

У периоду од 2001. до 2009. године, исплаћиван је додатак лекторима од 150 евра, који 

након тога укинут. У том периоду, такође, постојала је у Министарству надлежном за 

просвету Комисија за избор лектора, која је упућивала лекторе у иностранство, на предлог 

универзитета у Србији који су имали у свом наставном плану одговарајуће студијске групе.  

Почев од 2009. године, Министарство није учествовало ни на који начин у избору 

лектора за српски језик, нити им је пружало било коју врсту финансијске помоћи, што иначе 

није случај ни са једном другом бившом југословенском републиком. Због тога не постоји 

ни поуздана евиденција где се налазе лекторати српског језика и колико је лектора српског 

језика на страним универзитетима.  

Важећи међународни споразуми и програми сарадње који су на основу њих донети, који 

су и основа за међународну сарадњу високошколских установа, нису у довољној мери, нити 

на исти начин уредили важна питања за рад лектората, попут начина избора лектора и 

финансијске подршке њиховом раду.   

 

2) Проблем функционисања органа управљања и органа пословођења 

високошколских установа  
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 Закон о високом образовању усвојен 2017. године који је ступио на снагу 7. октобра 2017. 

године, увео је одређене новине које се односе на рад органа високошколских установа. Можда 

најзначајнија је она која се односи на орган управљања –савет високих школа, јер је новим 

законским решењем предвиђено да представници оснивача и студената имају натполовичну 

већину у савету.  

 Иако је прелазним одредбама омогућено да сви изабрани органи заврше свој мандат 

према прописима према којима су изабрани, поједине високошколске установе злоупотребиле 

су период ступања на снагу закона и изабрале нове органе у складу са старим законом, чиме су 

одложиле примену закона на још три године.  

 У догађајима који су уследили након почетка примене закона, и поред низа јавних 

упозорења ресорног министарства, јавност сведочила једном крајње неакадемском понашању 

одређеног броја представника органа пословођења високошколских установа (ректора, 

директора, декана), који су се под плаштом аутономије крили од сукоба интереса, непотизма и 

одбијања препорука Агенције за борбу ротив корупције. У томе су имали и подршку чланова 

савета својих високошколских установа, не марећи за углед своје установе и за интересе 

студената. 

 Овакво понашање озбиљно је претило да угроз углед тих високошколских установа у 

јавности али и да поред тога нанесе материјалну штету самим високошколксим установама. 

Министарство поступајући у складу са законским овлашћењима спречило даље ширење ових 

негативних појава, али како би се ризик за такво понашање у будућности редуковао потребно је 

извршити одређене допуне у Закону о високом образовању. 

 

2. ЦИЉЕВИ КОЈИ СЕ ПОСТИЖУ ДОНОШЕЊЕМ ЗАКОНА  

1) Уведен правни основ за избор лектора српског језика на иностраним високошколским 

условима и основ за финансијску подршку њиховом раду као и раду самих лектората.  

Кључна решења: 

- Лектори се бирају на јавном конкурсу- Када страна високошколска установа, у складу са 

међународним споразумом или међууниверзитетским споразумом затражи лектора 

српског језика, избор ће спровести комисија састављена од представника свих катедри 

српског језика државних високошколских установа на чији предлог ће министар 

именовати лектора. 

- правни основ за обезбеђивање средстава за финансијску подршку раду лектора и 

лектората - у зависности од међународног/међууниверзитетског споразума страна 

високошколска устнанова сноси све или само неке трошкове лектора тако су често та 

средства недовољна за покривање свих трошкова лектора. Овакво уређивање омогућиће 

и да Република Србија иницира отварање нових лектората на универзитетима на којима 

нема лектората српског језики или на онима на којима су наши лекторати у прошлости 

били активни. Такође, правни основ је потребан у за рад самог лектората, односно 

набавку уџбеника, литературе, наставних материјала и других ствари потребних за рад 

лектора.   

2) Смањен ризик да лица изабрана на дужност органа пословођења воде високошколске 

установе не обраћајући пажњу и непримењујући прописе о сукобу интереса и корупцији.  
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Кључна решења: 

- Прописивање одредби о решавању питања сукоба интереса приликом запошљавања на 

високошколским установа – Национални савет за високо образовање, заједно са кодексом 

о академском интегритету прописаће и одредбе о спречавању сукоба интереса приликом 

запошљавања на високошколским установама, чија ће примена бити обавезна за све 

високошколске установе. 

- Избор органа пословођења тајним гласањем – иако је највећи број високошколских 

установа на овакав начин уредио избор ректора, директора и декана, примећено је да на 

онима на којима није, постоји велики утицај на чланове савета што је поред осталог 

проузроковало и непоступање по решењима просветне инспекције и препорукама 

Агенције за борбу против корпције. 

- Разлози на због који лице не може да буде изабрано на дужност органа пословођења 

проширени су на лица које је разрешено у складу са законом (због не поступања по 

решењу инспектора) и лице за које је Агенција за борбу против корупције дала 

препоруку за разрешење.  

 ДА ЛИ СУ РАЗМАТРАНЕ АЛТЕРНАТИВЕ ПРЕДЛОЖЕНИМ РЕШЕЊИМА  

У току израде Нацрта закона разматрано је различито решење код прописивања сукоба 

интереса приликом запољавања на високошколској установи. 

Опција која разматрана била је да самосталне високошколске установе својим опшитм 

актом уреде питање сукоба интереса приликом запошљавања и избора у звања сарадника и 

наставника. Међутим, преовладао је став да је ову материју потребно уредити на исти начин за 

све високошколске установе у Републици Србији. 

  

3. ЗАШТО ЈЕ ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА НАЈБОЉЕ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА 

 Готово сви проблеми које Нацрт закона треба да реши произлазе из непостојања 

одговарајућих одредби у важећем закону, стога је за њихово решавање неопходно допунити 

одредбе важећег Закона о високом образовању. 

4. НА КОГА ЋЕ И КАКО ЋЕ И КАКО НАЈВЕРОВАТНИЈЕ УТИЦАТИ РЕШЕЊЕ У 

ЗАКОНУ  

Имајући у виду предмет измена и допуна у Законом о виском образовању, нова решења  

оствариће, непосредно или посредно, позитиван утицај на: 

1) високошколске установе; 

2) наставнике и сараднике на високошколским установама; 

3) студентe. 

 

1) Утицај на високошколске установе 

 Одредбе којима се уводи менаџер на академијама струковних студија и високим 

школама имају за циљ пре свега бољу контролу коришћења средстава које 
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високошколске установе добијају из буџета, док се њихов пун ефекат очекује са 

доношењем посебног закона о финансирању високог образовања.  

 Одредба која омогућава да високошколска устнаова може организовати полагање 

испита и изводити студије, односно поједине делове студија, као и организовати 

израду и одбрану завршног, мастер и специјалистичког рада и докторске 

дисертације у складу са статутом, представља практично решење из претходног 

закона. Нова одредба којојм се захтевало да цео студијски програм буде 

акредитован на страном језику практично није ни била спровођења због прелазног 

периода у којем се образовано Национанално тело за акредитацију и проверу 

квалитета. Оваква рестриктивна одредба утицала би на интернационализацију 

високог образовања и угрозила постојећу сарадњу високошколских установа у 

програмима међународне мобилности. Предложеним решењем високошколске 

установе моћи ће да наставе и унапреде постојећу међунаронду сарадњу чиме се 

доприноси интернационалзацији нашег високог образовања, чему је и само 

Министарство допринело објављујући каталог студијских програма у сарадњи са 

ТЕМПУС Фондацијом и његовим промовисањем на међународним сајмовима 

образовања. 

 у контекст унапређивања услова за интернационализацију спада и решење којим 

се омогућава пренос ЕСПБ бодова између свих врста и нивоа студија за студенте 

који учествују у програмима међународне мобилности. 

 одредбе о тајном гласању за избор органа пословођења, као и одредбе о менаџеру 

захтеваће измену општих аката високошколских установа  

2) Утицај на наставнике и сараднике на високошколским установама 

Највећи утицај на наставнике и сараднике на високошколским установама очекује се од 

акта којим ће Национални савет за високо образовање уредити питње сукоба интереса 

приликом избора у звања и заснивања радног односа. Транспарентан поступак и уређена 

правила, уједначена за све високошколске установе треба да доведу до спречавања 

негативних појава попут непотизма приликом избора у наставничка и сарадничка звања. 

3) Утицај на студенте огледа се кроз прецизирање „буџетског статуса“ и кроз одредбе које 

се односе на унапређење интернационализације високог образовања 

 ставом којим се омогућава финансирање из буџета још годину дана студентима 

који су у последњој години редовног трајања студија стекли право да се 

финансирају из буџета, употпуњује се одредба о најмање 48 ЕСПБ бодова на 

основу којих студент улази у рангирање за финансирање из буџета. Наиме, у току 

примене старог Закона о високом образовању, пракса (потврђена кроз више 

измена закона) била таква да је уместо тада законом потребних 60 ЕСПБ, прављен 

изузетак за одређене школске године у којима је било добољно 48 ЕСПБ бодова за 

упис наредне године у статусу буџетског студента. Овај изузетак био је пропраћен 

и омогућавањем финансирања још једне године након редовног трајања студија 

како би студент који је био финансиран из буџета без плаћања положио преостале 

испите. У том смислу, решење предложено Нацртом закона омогућава студенту 

који је у току редовног трајања студија последњу годину био финансиран из 

буџета да има још годину дана након тога да положи све испите без додатног 

плаћања. На овај начин отклања се нелогична ситуација у којој је студент 
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испуњавајући законски услов за студирање на терет буџета дошао у ситуацију да 

због неположених испита доплаћује школовање након одслушане последње 

године студија.   

5. КАКВЕ ТРОШКОВЕ ЋЕ ПРИМЕНА ЗАКОНА СТВОРИТИ ГРАЂАНИМА И 

ПРИВРЕДИ  

 За спровођење овог закона нису потребна средства у 2018. години. Међутим, од 2019. 

године биће потребна средства за финансирање подршке рада лектора и лектората српског 

језика у иностранству и за рад менаџера академија струковних студија и високих школа. 

За финансирање рада лектора и лектората српског језика у иностранству потребна су 

средства у износу од 20.000.000 динара за 2019. годину и  30.000.000,00 динара за 2020. годину. 

Процена потребних средстава за рад лектора дата је на основу потребног износа за рад лектора 

српског језика на Универзитету „Сапијенца“ у Риму, што износи 35000 евра бруто (бруто према 

прописима Италије). С обзиром да ће се подршка раду лектора односити само на лекторе који 

буду именовани у складу са овим законом, на основу интересовања страних високошколских 

установа и заједничке процене Министарства и катедри за српски језик високошколских 

установа чији је оснивач Република, планирано је да се путем конкурса за школску 2019/2020. 

годину изабере пет лектора. Такође, планирана су и средства за опремање лектората српског 

језика уџбеницима, стручном литературом, наставним средствима и другима материјалима за 

потребних за реализацију наставе српског језика.  

За финансирање плата менаџера академија струковних студија и високих школа биће 

потребна додатна средства у износу од 7.814.000 динара у 2019. години и 46.880.000 динара у 

2020. години.  

 Процена је заснована на ангажовању по једног менаџера за сваку високу школу 

струковних студија, високу школу академских студија и академију струковних студија чији је 

оснивач Република, почев од школске 2019/2020. Процењени износ за плате дат је сходно 

висини плате менаџера универзитета. 

 Посебно напомињемо да омогућавање студентима који се финансирају из буџета у 

последњој години редовног трајања студија да након последње године могу још годину дана да 

буду на буџету, неће произвести трошкове јер се ради о студентима који су завршили све 

обавезе предвиђене студијским програмом и којима је остало само да положе преостале испите. 

  

6. ДА ЛИ ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ЗАКОНА ОПРАВДАВАЈУ ТРОШКОВЕ КОЈЕ ЋЕ ОН 

СТВОРИТИ? 

Уређивање питања избора лектора српског језика у иностранству и начина финансијске 

подршке њиховом раду у директној је вези са промоцијом српког језика и српске културне 

баштине у свету, што представља најважнији корак у процесу афирмације српског друштва и 

стицања угледа међу развијеним државама у свету. Будући да је свеколика култура баштињена у 

језику, веома је важно настојање да се српски језик приближи академској јавности Европе и 

свим развијеним деловима света те да се омогући отварање лектората за српски језик на што 

већем  броју универзитета. 

Будући да ће улога менаџера високошколксих установа поред осталог бити везана и за 

контролу трошења средстава из буџета, прави ефекти њихове улоге очекују се са усвајањем 

закона који ће уредити финансирање високог образовања, које ће бити засновано на мерењу 

перформанси високошколских установа. 
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7. ДА ЛИ АКТ СТИМУЛИШЕ ПОЈАВУ НОВИХ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА НА 

ТРЖИШТУ И ТРЖИШНУ КОНКУРЕНЦИЈУ  

Садржина измена и допуна Закона о високом образовању о којима је припремљен Нацрт 

закона, не односи се на појаву нових привредних субјеката и тржишну конкуренцију.  

8. ДА ЛИ СУ СВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ СТРАНЕ ИМАЛЕ ПРИЛИКУ ДА СЕ ИЗЈАСНЕ 

О ЗАКОНУ  

 Будући да се ради о мањим изменама и допунама закона, није било потребе за 

спровођењем јавне расправе, о чему је Одбор за јавне службе Владе донео закључак број....      

 У поступку усвајања Нацрта закона Национални савет за високо образовање једногласно 

је усвојио и подржао Нацрт закона.                             

   

9. КОЈЕ ЋЕ СЕ МЕРЕ ТОКОМ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА ПРЕДУЗЕТИ ДА БИ СЕ 

ОСТВАРИЛО ОНО ШТО СЕ ДОНОШЕЊЕМ ЗАКОНА НАМЕРАВА  

Подзаконски акти у надлежности Националног савета за високо образовање: 

 Подзаконски акт Правни основ Рок за доношење 

1.  Акт о сукобу интереса приликом избора 

у звање наставника и сарадника и 

заснивању радног односа 

Члан 12. став 1. тачка 

16. Закона о високом 

образовању (члан 2. 

Нацрта закона) 

три месеца од дана 

ступања на снагу 

закона 

 

Подзаконски акти у надлежности министарства: 

 Подзаконски акт Правни основ  Рок 

1.  Правилник о ближим условима у 

погледу избора, програму рада лектора 

српског језика на страним 

високошколским установама и другим 

питањма од значаја за ангажовање 

лектора, 

Члан 83а став 9. 

Закона (члан 9. 

Нацрта закона) 

три месеца од дана 

ступања на снагу 

закона. 

 


