
 
АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

 
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ 

 
 

На кога ће и како ће највероватније утицати решења у Закону 
 

 Нацртом закона о изменама и допунама Закона о високом 
образовању (у даљем тексту: Нацрт закона) стварају се правне претпоставке за 
повећање ефективности система у области високог образовања и његове 
усклађености са принципима успостављеним у оквиру европских интеграција, 
повећање мобилности студената и наставника унутар јединственог европског 
простора, као и поједностављења поступка признавања диплома. 
 После вишегодишње примене Закона о високом образовању, 
констатовано је да постоје проблеми у поступку добијања дозволе за рад и 
акредитације; обезбеђивању јавности рада установа; признавању страних 
високошколских исправа на одговарајући начин; успостављању јединственог 
информационог система; ангажовању наставника и сарадника; завршетку 
започетих студија по одговарајућем програму и правилима студија. Посебно, 
констатовано је да је потребно да се изврши усаглашавање Закона са другим 
одговарајућим прописима. Наиме, Закон је потребно усагласити, између 
осталог, са Конвенцијом о признавању квалификација из области високог 
образовања у европском региону, која је ратификована Законом о ратификацији 
Конвенције о признавању квалификација из области високог образовања у 
европском региону („Службени лист СЦГ – Међународни уговори“, број 7/03), 
Директивом ЕУ о избегавању дискриминације школовања деце радника 
миграната у Републици Србији; Стратегијом развоја образовања у Србији до 
2020. године („Службени гласник РС” број 107/12) и са Законом о заштити 
података о личности („Службени гласник РС”, бр. 97/08 и 107/12). 

Решења из Нацрта закона треба да обезбеде постизање следећих 
циљева: 

– утврђивање временских рокова у поступку акредитације, 
издавању и одузимању дозволе за рад високошколским институцијама;  

– квалитетнији поступак акредитације у студијским програмима 
докторских студија; 

– отклањање проблема у поступку признавања страних 
високошколских исправа ради наставка образовања, односно ради 
запошљавања, чиме би се оснажила конкуренција и квалитет на тржишту рада; 

– усклађивање са прописима који регулишу питања приступа 
информацијама од јавног значаја и заштите података о личности;  

–повећање транспарентности рада високошколских институција у 
домену финансирања и одређивања школарине; 

– формирање централног репозиторијума докторских дисертација;  
– отклањање појединих ризика од корупције, у складу са 

препорукама Агенције за борбу против корупције;  
– прецизније регулисање рада и ангажовања професора емеритуса 

и  истраживача изабраних у научна звања у складу са потребама праксе и 
обезбеђивања квалитета у области високог образовања;  
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– увођење могућности ангажовања сарадника ван радног односа, у 
складу са потребама високошколских установа; 

– отклањање актуелних проблема студента везано за губитак 
статуса судента и прагова за упис у наредну годину; 

– отварање могућности за упис страних студената из земаља 
Европске уније на високошколске установе у статусу студента који се 
финансира из буџета Републике Србије, од дана када  Република Србија 
приступи Европској унији. 
 Нацртом закона усклађује се аутономија универзитета са 
принципом отворености према јавности и грађанима.   

У Нацрту закона, у складу са препоруком Агенције за борбу 
против корупције, предложен је временски рок за процес акредитације и 
дефинисане су последице непоштовања овог рока како се не би отворили 
додатни ризици за корупцију. Овим изменама даје се могућност Националном 
савету за високо образовање да разреши чланове Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета  уколико не окончају поступак акредитације у прописаном 
року. Поред тога, прописује се обавеза за Национални савет да извештај 
Комисије о свом раду достави и Народној скупштини, чиме се додатно 
обезбеђује јавност рада Комисије.  

Нацртом закона додају се одредбе којима се у поступку 
акредитације студијског програма докторских студија прописује учешће једног 
рецензената из високошколских, односно научних установа из иностранства, 
које треба да обезбеде подизање квалитета и смањивање коруптивних ризика у 
поступку акредитације ових програма. 

Нацртом закона прописује се рок од 12 месеци у коме Комисија за 
акредитацију и проверу квалитета мора да одлучи о захтеву за акредитацију 
високошколске установе, односно студијског програма и изда уверење о 
акредитацији или донесе решење којим се одбија захтев за акредитацију. 
Такође, прописује се рок у коме Национални савет за високо образовање треба 
да одлучи по жалби, чиме се убрзава поступак акредитације и смањује ризик од 
корупције јер не оставља простор за различита тумачења и поступања приликом 
примене закона. 
 Нацртом закона прописује се могућност остваривања мастер  
струковних студија, као студија другог степена, као и одговарајући обим ових 
студија у складу са препоруком Националног савета за високо образовање. 

 У складу са начелом отворености науке и знања и принципом 
отворености према јавности и грађанима, овим изменама прописује се обавеза 
високошколским установама да учини доступном јавности докторску 
дисертацију пре њене одбране, обавезу универзитета да успостави јавни 
дигитални репозиторијум у коме ће се чувати одбрањене докторске дисертације, 
са одговарајућом документацијом и да Министарству достави копију ових 
садржаја за централни репозиторијум. На предложени начин обезбеђује се 
доступност јавности ових докумената, али уз одговарајућу заштиту ауторских 
права. Ове измене су у складу са смерницама оквирног пројекта Европске уније 
за истраживање и иновације (Хоризонт 2020) и подстаћи ће учешће наших 
високошколских институција у европском репозиторијуму докторских 
дисертација.  
 Даље, предложеним изменама и допунама утврђује се да 
академија струковних студија и висока школа струковних студија, поред 
основних струковних и специјалистичких струковних студија, могу остваривати 
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и мастер струковне студије, а посебно се омогућава и олакшава високошколској 
установи да стекне статус академије струковних студија  под новим, 
повољнијим условима – да су акредитовани студијски програми из најмање два 
поља, уместо три поља, како је до сада тражено, а што је било тешко 
спроводиво у пракси.  
 Нацртом закона прецизно се уређује у којим случајевима престају 
да важе дозвола за рад и акредитација високошколске установе, како се у пракси 
не би дешавало да високошколске установе настављају да послују и у 
случајевима када немају, односно не добију акредитацију. Предложено решење 
представља и усаглашавање са препорукама  које је упутила Агенција за борбу 
против корупције.  
 Посебно, изменама се омогућава да високошколска установа којој 
је одузета дозвола за рад може поднети захтев за издавање нове дозволе за рад, 
по истеку рока од годину дана од дана достављања решења о одузимању 
дозволе за рад.  
  Предложеним изменама и допунама прописује се обавеза 
високошколске установе да обезбеди јавност података о средствима, односно 
изворима финансирања, чиме се повећава транспарентност финансирања 
високошколских установа, а обавеза је високошколске установе да обезбеди 
јавност података у вези са утврђивањем висине школарине (мерила за 
утврђивање висине школарине и одлука о висини школарине), што је све у 
складу са препорукама које је упутила  Агенција за борбу против корупције. 

 Предложеним изменама Закона даје се правни основ да наставник 
који је изабран у звање професор емеритус, осим учествовања у извођењу свих 
облика наставе на академским студијама другог и трећег степена, буде и ментор 
и члан комисија у поступку израде и одбране завршних радова, односно 
дисертација на тим студијама, као и члан комисије за припремање предлога за 
избор наставника и сарадника универзитета и да учествује у 
научноистраживачком раду, а имајући у виду да се ово звање додељује 
изузетно, односно малом броју редовних професора који су се посебно истакли 
својим научним, односно уметничким радом, стекли међународну репутацију и 
постигли резултате у обезбеђивању наставно-научног, односно наставно-
уметничког подмлатка. 

 Прецизно се уређује, односно даје се правни основ да истраживач 
изабран у научно звање, осим могућности да изводи наставу на докторским 
студијама, како је и до сада било прописано Законом, буде и ментор и члан 
комисија у поступку израде и одбране докторске дисертације и члан комисије за 
припремање предлога за избор наставника и сарадника универзитета и да 
учестовује у научноустраживачком раду, чиме ће се на одговарајући начин 
обезбедити подизање квалитета у области високог образовања. 
 Предложеним решењем у Нацрту закона успоставља се сагласност 
са законом о научноистраживачком раду. Оваква измена ће допринети да се на 
један ефикаснији начин користе институти као ресурс у подизању квалитета 
докторских студија, као и побољшању односа између колега на универзитетима 
и институтима, учинити нашу  интеграцију у Европску истраживачку област 
лакшом, те олакшати подношења заједничких пројеката и стратешко 
осмишљавање научног рада.  

 Такође, предложеним допунама Закона прописује се могућност 
ангажовања сарадника ван радног односа за потребе реализације одговарајућих 
студијских програма, а посебно, због специфичности високошколских установа 
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из поља уметности даје се могућност овим установама да за друга звања 
сарадника, која  утврде својим општим актом, ближе уреде и начин избора и 
време на које се овај сарадник бира.  

Нацртом закона прописани су услови за ангажовање сарадника 
ван радног односа, и то у настави на студијама првог степена, студента 
основних академских студија, интегрисаних академских студија, мастер 
академских студија или мастер струковних студија – демонстратор и сл. и за 
потребе потребе реализације практичне наставе - сарадник практичар, клинички 
асистент и сл., а што представља усаглашавање са захтевима који се појављују 
пракси у области високог образовања. 

 Нацртом закона омогућава се да студент страни држављанин  
испите полаже и преко електронских комуникација, под условом да се обезбеди 
контрола идентификације и рада студента. Предложено је да министар пропише 
ближе услове и начин полагања испита преко електронских комуникација, како 
би се обезбедила јавност полагања ових испита на истоветан начин на свим 
високошколским установама. Прецизиране су одредаба закона када је у питању 
полагање испита студената са инвалидитетом, тако да студент може да полаже 
испит не само на начин, него и на месту које је прилагођено његовим тренутним 
могућностима. 

 Нацртом закона предлаже се додавање одредаба којима се уређује 
информациони систем, односно база података и садржина евиденција које се 
воде у области високог образовања (подаци о установама, о студентима и о 
наставницима, сарадницима и осталим  запосленима), као и начин прикупљања 
података за евиденције и обрада података, у складу са законом којим се уређује 
заштита података о личности. 

 Предложеним решењима у Нацрту закона врши се усклађивање 
Закона са Конвенцијом о признавању квалификација из области високог 
образовања у европском региону, која је ратификована Законом о ратификацији 
Конвенције о признавању квалификација из области високог образовања у 
европском региону („Службени лист СЦГ – Међународни уговори“, број 7/03), 
односно додају се одредбе којима се уређује признавање стране високошколске 
исправе, и то академско признавање и професионално признавање,  као и 
вредновање страног студијског програма, прецизније се дефинише признавање 
страних високошколских исправа, као и вредновање страног студијског 
програма. За потребе давања стручног мишљења у поступку првог вредновања 
страног студијског програма министар образује одговарајућу комисију и једном 
извршено позитивно вредновање одређеног страног студијског програма важи 
за све наредне случајеве признавања стране високошколске исправе када је 
страна високошколска исправа стечена завршавањем истог студијског програма. 
Посебно, за давање одговарајућих информација о чињеницама у поступку 
вредновања страног студијског програма, предвиђено је да се образује 
Национални центар за признавање страних високошколских исправа 
(ЕNIC/NARIC центар). 
 Нацртом закона уређује се признавање стране високошколске 
исправе ради наставка образовања у систему високог образовања – академско 
признавање. Тај поступак спроводи самостална високошколска установа по 
претходно извршеном вредновању страног студијског програма.  Одређује се 
надлежност и рок у коме се доноси решење о академском признавању стране 
високошколске исправе, а такође, одређује се и појам „суштинске разлике 
између врсте и нивоа постигнутих знања и вештина и услова за упис на 
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одређени студијски програм” када академско признавање може бити условљено 
стицањем додатних исхода учења или одбијено.   

Такође, уређује се признавање стране високошколске исправе 
ради запошљавања – професионално признавање. Тај поступак спроводи 
Министарство преко ЕNIC/NARIC центра, као посебне унутрашње 
организационе јединице Министарства. Прописан је рок у коме министар 
доноси решење о професионалном признавању  и утврђена је обавеза за 
Национални савет за високо образовање да прошири листу стручних, 
академских и научних назива и да утврди квалификације са посебном ознаком 
за признате стране високошколске исправе. 
 Нацрт закона уређује право студента на завршетак започетих 
студија по започетом наставном плану и програму, условима и правилима 
студија у одређеном времену. Према предложеном решењу, студенти уписани 
на основне студије имају право да заврше ове студије најкасније до краја 
школске 2015/2016. године, односно до краја школске 2016/2017. године за 
студенте уписане на интегрисане студије из поља медицинских наука, а 
студенти уписани на магистарске студије - најкасније до краја школске 
2015/2016. године. Такође регулишу се права студената који су завршили 
магистарске студије да могу да се упишу на трећу годину докторских 
академских студија, у одговарајућој области, у складу са Законом и прописује 
могућност остваривања права студента на финансирање из буџета  под 
одређеним условима – ако у школској 2013/2014, односно 2014/2015. години 
оствари најмање 48 ЕСПБ бодова и рангира се у оквиру укупног броја студената 
чије се студије финансирају из буџета у складу са законом, као изузетак од 
одредаба члана 88. Закона. 

Нацртом закона утврђује се период од када ће страни студенти из 
земаља Европске уније моћи да се уписују на високошколске установе у статусу 
студента који се финансира из буџета Републике Србије, а што је у складу са 
Директивом ЕУ  о избегавању дискриминације школовања деце радника 
миграната у Републици Србији.  

У завршним одредбама Нацрта закона одложена је примена новог 
решења које се односи на обавезу да код акредитације студијског програма 
докторских студија, најмање један рецензент мора бити наставник, научник или 
уметник запослен на високошколској, односно научној установи из 
иностранства, који испуњава услове да буде ментор на том студијском 
програму, за почетак 2015. године. 
 
 

Какве ће трошкове примена Закона створити грађанима и привреди 
(нарочито малим и средњим предузећима) 

 
За спровођење овог закона потребно је обезбедити додатна средства у буџету 

Републике Србије, и то:  
      

      
ГЛАВА ПРОГРАМ КОНТО ИЗНОС ОПИС ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

секретаријат 

2001-0001 411 5.100.000 

ENIC NARIC 

плата-7 запослених 
2001-0001 412 913.000  доприноси 
2001-0001 423 887.000  обука 
2001-0001 512 900.000 опрема  
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укупно     7.800.000   
      
      

секретаријат 2001-0001 411 849.000 

РЕПОЗИТОРИЈУМ 

плата-1 нови 
запослени 

секретаријат 2001-0001 412 151.000 
доприноси-1нови 
запослени 

секретаријат 2001-0001 425 200.000 годишње одржавање 
секретаријат 2001-0001 512 500.000 опрема 
секретаријат 2001-0001 515 1.000.000 развој система 

укупно     2.700.000   
      
      
секретаријат-
САВЕТИ-
КАПК 2001-0005 423 9.000.000 

СТРАНИ 
РЕЦЕНЗЕНТИ 

КАПК-страни 
рецензенти-процена 
КАПК 

укупно     9.000.000   
      
      

УКУПНО 2015. 19.500.000     
 

    
Напомињемо да за увођење мастер струковних студија, као 

студија другог степена, за наредне три године неће бити потребно обезбедити 
додатна средства из буџета Републике Србије, с обзиром на то да је потребно да 
се претходно донесу стандарди за акредитацију ових студијских програма и да 
се сваке школске године доноси одлука о финансирању одређеног броја 
студената из буџета за одговарајуће студијске програме. Посебно, акредитација 
мастер струковних студија обезбедиће додатни прилив средстава у буџет 
Републике Србије за акредитацију ових програма.  

 
 

Да ли су позитивне последице доношења Закона такве да оправдавају 
трошкове које ће он створити 

 Позитивне последице доношења Нацрта закона односе се на 
обезбеђивање и подизање квалитета високог образовања, отклањањем проблема 
у поступку признавања страних високошколских исправа ради наставка 
образовања, односно ради запошљавања, чиме би се оснажила конкуренција и 
квалитет на тржишту рада. Такође, Нацртом закона се омогућава квалитетнији 
поступак акредитације у студијским програмима докторских студија.  

Формирањем централног репозиторијума докторских дисертација 
обезбеђује се доступност јавности ових докумената, али уз одговарајућу 
заштиту ауторских права. Ове измене су у складу са смерницама оквирног 
пројекта Европске уније за истраживање и иновације (Хоризонт 2020) и 
подстаћи ће учешће наших високошколских институција у европском 
репозиторијуму докторских дисертација.  
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Да ли Закон подржава стварање нових привредних субјеката на 

тржишту и тржишну конкуренцију? 
 
  Нацртом закона се не уводе нови привредни субјекти на тржишту, 
већ се формира Национални центар за признавање страних високошколских 
исправа (ЕNIC/NARIC центар), као посебна унутрашња организациона јединица 
Министарства.   
 

Да ли су заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о Закону? 
 

Одбор за јавне службе Владе Републике Србије, на основу члана 
41. Пословника Владе, одредио је на предлог Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, имајући у виду да се уређују питања која посебно 
занимају јавност, Програм јавне расправе о Нацрту закона о изменама и 
допунама Закона о високом образовању. 

 Јавна расправа је спроведена у периоду од 25. јуна 2014. године 
до 16. јула 2014. године. 

Нацрт закона сачинила је Радна група коју су чинили 
представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
Националног савета за високо образовање и универзитета. 
 За учествовање у јавној расправи позвани су представници 
високошколских установа, Националног савета за високо образовање, 
Конференције универзитета, Конференције академија струковних студија, 
студентских конференција, научноистраживачких организација и других јавних 
служби, послодаваца и други заинтересовани субјекти. 
 Примедбе, предлози и сугестије на Нацрт закона достављане су 
путем е-поште (како је назначено у Програму јавне расправе) али и писменим 
путем. Посебно, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом организовала је 
8. јула 2014. године у Београду, у сарадњи са Министарством и Преговарачким 
тимом за вођење преговора о приступању Србије Европској унији, јавну 
расправу поводом Нацрта закона, којој су присуствовали представници 
Mинистарства, стручњаци, представници Преговарачког тима за вођење 
преговора о приступању Србије Европској унији и представници преко 30 
организација цивилног друштва. У току јавне расправе представници 
организација цивилног друштва имали су прилике да дају коментаре и сугестије 
на предложена законска решења, које су касније доставили Министарству и у 
писменој форми у предвиђеном року. 

Спроведена јавна расправа показала је  да је обезбеђена јавност, 
доступност информација и транспарентност у изради Нацрта закона.  

 
Које мере ће се током примене закона предузети да би се остварило  

оно што се доношењем овог закона намерава остварити? 
 

У циљу примене Закона, министар просвете, науке и технолошког 
развоја и Национални савет за високо образовање, у законом прописаном року, 
донеће одговарајуће подзаконске акте (чл. 19, 21, 22, 24, 26. Нацрта). 
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