
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ 

 

 

I  ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

 Правни основ за доношење овог закона је одредба члана 97. тачка 10. Устава 

Републике Србије, којом се утврђује да Република Србија уређује и обезбеђује 

систем у области образовања.  

 

II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

   

Важећим Закон о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/17 и 

27/18-др.закон, у даљем тексту: Закон), који је ступио на снагу 7. октобра 2017. 

године створени су услови за повећање релевантности високог образовања за 

привреду и друштво у целини, стицање функционалних знања студената ради 

повећања запошљивости и унапређивање контроле квалитета високог образовања и 

њено усаглашавање са европским стандардима у овој области.   

У периоду примене Закона, констатовано је да постоји потреба, за 

прецизирањем појединих одредби Закона које уређују рад и избор органа 

високошколске установе како би се превазишле нејасноће настале у прелазном 

периоду у којем су високошколске установе усаглашавале своје акте са новим 

законом.  

Такође, унете су и одредбе којима се ствара правни основ за уређивања 

сукоба интереса приликом запошљавања на високошколским установама, одредбе 

којима се олакшава мобилност студената, као и одредбе којим се врши 

усаглашавање са другим прописима у области образовања који су донети након 

ступања на снагу Закона о високом образовању.  

 Сходно наведеном, припремљен је Нацрт закона о изменама и допунама 

високом образовању.  

 

III  ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И  

ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 

 У Члану 1. Нацрта закона, члан 9. Закона којим је уређено право на високо 

образовање, преформулисан је како би се ускладио са Изменама закона о средњем 

образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 101/117) и Законом о 

националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС“, 

број 27/18, у даљем тексту Закон о НОКС-у), чиме се омогућава вертикалана 

проходност кроз нивое Националног оквира квалификација. Изменама Закона о 

средњем образовању и васпитању додат је члан 63а којим је прописан Програм за 

стицање компетенција, којим је дата могућност да лицу после завршеног 

трогодишњег средњег стручног образовања по дуалном моделу и након најмање 

две године после завршеног средњег образовања има право на полагање стручне 



матуре или опште матуре уколико је савладао програм за стицање компетенција 

потребних према програму матуре. 

Чланом 40. став 3 Закона о НОКС-у, прописано је да се у средњој школи 

која има статус јавно признатог организатора активности образовања одраслих 

може кроз поступак признавања претходног учења стећи и квалификација нивоа 4 

НОКС-а уколико кандидат заврши програм за стицање компетенција, у складу 

са чланом 63а Закона о средњем образовању и васпитању. 
  

  У члану 2. Нацрта закона овлашћење Националног савета за високо 

образовање (у даљем тексту: НСВО) да пропише основе кодекса о академском 

интегритету из члана 12. став 1. тачка 16), проширено је тако да ће се овим 

кодексом регулисати и сукоб интереса приликом избора у звање наставника и 

сарадника и заснивања радног односа на високошколској установе. 

   

Чланом 3. Нацрта закона, мења се члан 22. став 2. Закона тако да се 

омогућава да Комисија за акредитацију и проверу квалитета поред редовног у 

четвртој години акредтитационог циклуса врши и ванредни надзор. 

 

У члану 4. Нацрта закона којим се мења члан 34. став 4. Закона, омогућено 

је да високошколска установа организује кратки програм студија и за лица која 

имају завршено средње образовање. 

 

 У члану 5. Нацрта закона којим се допуњује члан 41. Закона, додат је став 

3. који омогућава преношење ЕСПБ бодова између различитих студијских 

програма у оквиру свих степена и врсте студија за студенте који учествују у 

програмима међународне мобилности. 

 

 Чланом 6. Нацрта закона, у члану 44. Закона додаје се став 5. којим се 

Универзитет у Београду проглашава високошколском установом од националног 

значаја. Унивезитет у Београду је настарија и највећа високошколска установа у 

Републици Србији, на којој студира више од 100.000 студената, на којем ради 5.421 

наставника и 3.248 сарадника и у чијем саставу је 31 факултет и 11 научних 

института од којих је неколико добило статус института од националног значаја. 

Овај универзитет се годинама високо рангира на светским ранг лситама 

универзитета (Шангајској, Лајденској) и као такав представња најважнији 

академски и научни потенцијал и ресурс државе. 

 Овакво одређење Универзитета у Београду је декларативног карактера и из 

њега не произлази никакав посебан статус у односу на друге високошколске 

установе, а све одредбе закона једнако се примењују и на Универзитет у Београду, 

као и пре његовог одређивања као висошколске установе од националног значаја. 

 

 У члану 7. Нацрта закона којим се мења члан 60. став 3. који уређује савет 

послодаваца, предвиђа се да свака високошколска установа треба да има савет 

послодаваца, док је у досадашњој форулацији формирање овог савета било дато као 

могућност.  
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 У члану 8. Нацрта закона којим се мења и допуњује члан 64. уведено је 

тајно гласање за избор органа пословођења (ректора, председника, декана односно 

директора), препорука Агенције за борбу против корупције препозната је као 

законска сметња за избор лица на дужност органа пословођења. 

  У истом члану радно место менаџера уводи се и за академију струковних 

студија и за високу школу. Утврђује се да се основне надлежности менаџера 

прописују законом и да високошколска установа може да пропише и додатне 

надлежности.  

 Чланом 9. Нацрта закона додат је члан 83а којим се уводи појам, услови и 

начин избора лектора српског језика на високошколским установама у 

иностранству.   

 Промоција српске културне баштине у свету представља најважнији корак у 

процесу афирмације српског друштва и стицања угледа међу развијеним државама 

у свету. То је приоритет који мора бити водећи циљ унутар националне стратегије 

сваке  озбиљне државе, па тако и Србије. 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. 

 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. Ако имамо на уму 

неспорне чињенице да су лектори наши амбасадори у свету, који преносе слику о 

српској култури и држави, да шире и утицај на привреду, да је брига о српским 

лекторатима питање националног идентитета  и историје, онда је последњи час да 

држава Србија законом уреди ову област и свестрано помогне да се гашење  

српских лектората заустави и подстакне отварање нових. 

 Укидање Републичког завода за међународну научну, културну, техничку и 

просветну сарадњу ( 2001), који је бринуо о српским лекторатима, покренуло је 

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

целости није преузело ниједно министарство, те 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 одређеним 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. 

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

је тада 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. 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.  

 Нови члан у Закону о високом образовању, који регулише област лектората 

српског језика, почетак је уређивања ове области, повратак неопходне бриге 

државе о српским лекторатима  и стварањем услова да се зауставе непожељни 

токови, односно гашење српских лектората. Увођење овог члана отвориће 

могућност за доношење подзаконске регулативе којом ће се ова област ближе 

уредити. 

 

Чланом 10. Нацрта закона измењена је одредба члана 95. став 2. Закона 

која уређује употребу језика, тако да је као и пре доношења Закона о високом 

образовању дата могућност да високошколска установа организује полагање 

испита и изводи поједине делове студија, као и одбрану завршног, мастер и 

специјалистичког рада и докторске дисертације, односно уметничког пројекта на 

страном језику у складу са својим статутом, а без потребе за посебном 

акредитацијом целог студијског програма на страном језику.  

 

Чланом 11. Нацрта закона допуњен је члан 103. Закона, тако што студенти 

који у последњој години студија имају статус буџетских студената задржавају 

право да се финансирају из буџета најдуже још годину дана по истеку редовног 

трајања студија.   

 

Чланом 12. Нацрта закона допуњен је члан 122. Закона који се односи на 

коришћење података из регистара којима управља Министарство, тако што је 

статус корисника тих података додељен Агенцији за квалификације која је 

образована  складу са Законом о НОКС-у. Чланом 15. став 1. тачка 15) Закона о 

НОКС-у, Агенцији је дата надлежност да прати и мери ефекте имплементације 

(нових) квалификација на запошљавање и целоживотно учење, због чега је 

неопходно да Агенција користи и укршта податке из регистара којима усправља 

Министарво и Централног регистра осигураника социјалног осигурања. 

 

Чланом 13. Нацрта закона у члану 127. Закона о поништавању јавних 

исправа додат је став 9, којим је прецизирана улога комисије коју именује министар 

када високошколска установа пропусти да поништи јавну исправу. Уколико ова 

комисија установи да је имаоцу дипломе који није испуњавао услове за упис на 

студије првог, другог или трећег степена, упис омогућила сама високошколска 

установа, а то лице је испунило све обавезе предвиђење студијским програмом, 

диплома се не поништава, а министарство по службеној дужности подноси 

прекршајну пријаву против високошколске установе.  

 

Чланом 14. Нацрта закона прецизирано је да се казнена одредба прописана 

чланом 136. став 1. тачка 12) односи и на члан 127. став 9. Закона. 

 



Чланом 15. Нацрта закона прописан је рок да високошколске установе на 

којима су органи изабрани по старом закону о високом образовању, а мандат им 

истиче после 1. јуна 2019. године, покрену процедуру за избор нових органа 

високошколских установа по Закону, што је нарочито важно код високих школа 

струковних студија код којих је у односу на стари закон промењена структура 

органа управљања. 

 

Чланом 16. Нацрта закона, којим се мења члан 148. Закона, продужен је 

рок за завршетак студија студентима уписаним на студије према прописима који су 

важили до 10. септембра 2005. године и то студентима основних студија и виших 

школа до краја школске 2018/2019. године, студентима интегрисаних студија из 

медицинских наука до краја школске 2019/2020. године, студентима магистарских 

и студентима који су пријавили докторску дисертацију, односно уписали докторске 

студије до краја школске 2018/2019. године. 

 

Чланом 17. Нацрта закона, у члану 149. Закона додаје се став 3. којим се 

прописује да се дипломе о стеченом научном називу доктора наука које су стечене 

одбраном докторске дисертације у складу са чланом 128. став 1. старог закона о 

високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично 

тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење, 68/15, 

87/16 и 88/17) сматрају валидним уколико су стечене на високошколским 

установама које су у време одбране докторске дисертације и издавања дипломе 

имала решење о испуњености услова за почетак рада и обављање делатности, у 

складу са чланом 116. став 2. истог закона.  

У току 2017. године, Комисија за акредитацију и проверу квалитета, 

изабрана према старом закону, је у поступку акредитације оспорила дипломе више 

наставника високошколских установа, за које је у више претходних акредитационх 

циклуса издавала уверење о акредитацији. Министарство је након провере свих 

високошколских установа, и државних и приватних, установило да један део и 

приватних и државих високошколских установа није имао сагласност на 

магистарске студије за које се сматра да су основ да би се на факултету могла 

бранити докторска дисертација.  

Како би се заштили савесни студенти приватних и државних факултета који 

су уписивали и завршавали исте акредитоване студијске програме на 

високошколским установама којима је КАПК при последњој реакредитацији 

оспорио докторате наставника, потребно је законом прописати које се дипломе 

докторских студија, стечене одбраном докторске дисертације након доношења 

старог закона о високом образовању, сматрају валидним.  

 

Чланом 18. Нацрта закона прописан је рок за доношење подзаконских 

аката за спровођење овог закона, и то три месеца од дана ступања на снагу овог 

закона.  

 

Чланом 19. Нацрта закона прописан је рок за усклађивање општих аката 

високошколских установа са овим законом. 

 



Чланом 20. Нацрта закона прописани су рокови за објављивање конкурса 

за избор менаџера академија струковних студија и високих школа који ће се 

објавити три месеца пре почетка школске 2019/2020. године. 

Избор лектора српског језика у иностравству Министарство ће објавити у 

року од три месеца од доношења акта којим ће уредити ближе услове у погледу 

избора и заснивања радног односа лектора српског језика и књижевности на 

страним високошколским установама, правима и обавезама лектора за време 

трајања радног односа на страним високошколским установама, финансирању рада 

лектора и програму рада лектора српског језика на страним високошколским 

установама. 

 

Чланом 21. Нацрта закона прописано је ступање на снагу овог закона 

наредног дана од дана објављивања с обзиром на рок за почетак нове школске 

године као и продужење рока за завршетак студија студентима уписаним према 

прописима који су важили до 10. септембра 2005. године. 

 

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА  

       СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

 

За спровођење овог закона у 2018. години нису потребна средства.  

За финансирање рада лектора и лектората српског језика у иностранству 

потребна су додатна средства у износу од 20.000.000 динара за 2019. годину и  

30.000.000,00 динара за 2020. годину.  

Конкурс за избор лектора расписаће се у року од шест месеци од дана 

ступања на снагу закона, а изабрани лектори ће почети са радом од школске 

2019/2020. године. 

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.  

Планирано је да академије струковних студија и високе школе ангажују 

менаџере почев од школске 2019/2020. године. 

 

V.  РАЗЛОЗИ ЗА НЕОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ  

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као предлагач Нацрта 

закона, сматра да обим и суштина измена Закона о високом образовању нису таквог 

карактера да захтевају јавну расправу. 

VI. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 

 Предлаже се да се Закон усвоји по хитном поступку како би се спречиле 

штетне последице по студенте, које ће наступити уколико се одговарајуће измене 

не усвоје до почетка школске 2018/2019. године. Доношењем овог закона по 

хитном поступку обезбеђују се правне претпоставке за благовремену примену 

утврђених  решења. 



 Такође, имајући у виду потребу усаглашавања општих аката самосталних 

високошколских установа са изменама  које су предложене овим законом, 

неопходно је његово доношење у што краћем року. Предложена решења неће 

негативно утицати на квалитет високог образовања, а недоношење закона по 

хитном поступку могло би да проузрокује штетне последице по рад органа и 

организација, јер је благовремено планирање активности надлежних органа и 

организација услов несметаног обављања делатности. 

 

 


