
                                                       НАЦРТ ЗАКОНА 

                О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ 

 

                                                                Члан 1. 

 У  Закону о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05,100/07- 

аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 53/11 – УС и 93/12) члан 40. мења се и гласи: 

                                                 „Члан 40. 

Самосталну високошколску установу могу основати Република, правно и 

физичко лице, у складу са законом.  

Када је оснивач самосталне високошколске установе Република, одлуку о 

оснивању доноси Влада. 

Високошколске установе за остваривање студијских програма за потребе 

полицијског, односно војног образовања, као и за потребе националне безбедности, 

оснива Влада, у складу са условима утврђеним овим законом. 

Високошколске установе из става 3. овог члана могу бити у саставу универзитета, 

односно академије струковних студија, у складу са посебним споразумом универзитета, 

односно академије струковних студија и Владе. 

Споразумом универзитета, односно академије струковних студија и Владе, на 

предлог органа државне управе надлежног за унутрашње послове, послове националне 

безбедности, односно послове одбране, може се установити посебан студијски програм 

за потребе полицијског, односно војног образовања, као и за потребе националне 

безбедности, у оквиру одређеног универзитета, односно академије струковних студија.  

Споразумом универзитета, односно академије струковних студија и 

високошколске установе из става 3. овог члана може се, уз сагласност Владе, 

установити студијски програм за стицање заједничке дипломе. 

Влада, на предлог органа државне управе надлежног за унутрашње послове, 

послове националне безбедности, односно послове одбране, ближе уређује услове и 

начин остваривања студијских програма из ст. 5. и 6. овог члана и положај наставника и 

студената, у погледу особености везаних за циљеве и природу полицијског односно 

војног образовања и образовања за потребе националне безбедности. 

Управни надзор над радом високошколских установа из става 3. овог члана и 

остваривањем студијских програма из ст. 5. и 6. овог члана врши орган државне управе 

надлежан за унутрашње послове, послове националне безбедности, односно послове 

одбране.” 

 

                                                               Члан 2. 

 У члану 73. после става 3. додају се нови ст. 4. и 5. који гласе: 

 

„У високошколској установи у којој се остварује студијски програм за потребе 

националне безбедности наставу из стручних и стручно-апликативних предмета могу 

да изводе и запослени у органу државне управе надлежном за послове националне 

безбедности, у складу са законом и општим актом високошколске установе. 



Са лицима из става 4. овог члана високошколска установа закључује уговор о 

ангажовању за извођење наставе.” 

 

У досадашњем ставу 4. који постаје став 6. речи: „става 3.” замењују се речима: 

„ст. 3. и 4.”. 

 

                                                                Члан 3.  

  У Закону о изменама и допунама Закона о високом образовању („Службени 

гласник РС”, број 93/12) у члану 6. став 2. мења се и гласи: 

 „Број испитних рокова у шк. 2012/13. и 2013/14. години је шест, а термини 

одржавања испитних рокова утврђују се статутом високошколске установе.”  

                                                                Члан 4. 

 У Закону о изменама и допунама Закона о високом образовању („Службени 

гласник РС”, број 93/12) члан 7. мења се и гласи: 

                                                              „Члан 7. 

 Изузетно од одредаба члана 88. Закона, студент може да се у наредној години 

финансира из буџета ако у шк. 2011/2012. и 2012/2013. години оствари најмање 48 

ЕСПБ бодова и рангира се у оквиру укупног броја студената чије се студије 

финансирају из буџета у складу са овим законом.” 

 

                                                                Члан 5. 

Овај закон ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


