НАЦИПНАЛНИ САВЕТ ЗА ВИСПКП ПБРАЗПВАОЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ П РАДУ
НАЦИПНАЛНПГ САВЕТА ЗА ВИСПКП ПБРАЗПВАОЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЗА ПЕРИПД МАРТ 2015 – МАРТ 2016. ГПДИНЕ

Бепград, 11. мај 2016. гпд.

1. УВПДНЕ НАППМЕНЕ
Извещтај п раду Наципналнпг савета за виспкп пбразпваое Републике Србије
(НСВП) пбухвата перипд пд марта 2015. гпдине дп марта 2016. гпдине.
Нарпдна скупщтина Републике Србије изабрала је, на првпј седници Првпг
редпвнпг заседаоа у 2015. гпдини, пдржанпј 10.3.2015. гпдине, 21 шлана НСВП. Тп су:
1. др Јпван Степанпвић, редпвни прпфеспр Технплпщкпг факултета Универзитета у
Нищу
2. др Владица Цветкпвић, дпписни шлан САНУ, редпвни прпфеспр Рударскпгеплпщкпг факултета Универзитета у Бепграду
3. др Драган Ђпрђевић, редпвни прпфеспр Прирпднп-математишкпг факултета
Универзитета у Нищу
4. др Илија Кпвашевић, редпвни прпфеспр Факултета технишких наука
Универзитета у Нпвпм Саду
5. др Ендре Пап, редпвни прпфеспр Универзитета Сингидунум
6. академик Ђпрђе Шијашки, Институт за физику Универзитета у Бепграду
7. др Слпбпдан Грубашић, дпписни шлан САНУ, прпфеспр емеритус Универзитета у
Бепграду
8. др Дущан Никплић, редпвни прпфеспр Правнпг факултета Универзитета у Нпвпм
Саду
9. др Дејан Ппппвић, редпвни прпфеспр Правнпг факултета Универзитета у
Бепграду
10. академик Владимир Кпстић, редпвни прпфеспр Медицинскпг факултета
Универзитета у Бепграду
11. мр Милан Алексић, редпвни прпфеспр Филплпщкп-уметнишкпг факултета
Универзитета у Крагујевцу
12. др Јелица Ђпкић, редпвни прпфеспр Факултета драмских уметнпсти
Универзитета уметнпсти у Бепграду
13. др Дамоан Радпсављевић, прпфеспр Виспке ппслпвнп-технишке щкпле
струкпвних студија у Ужицу
14. др Иван Булатпвић, прпфеспр Бепградске ппслпвне щкпле – Виспка щкпла
струкпвних студија у Бепграду
15. др Бранкп Урпщевић, редпвни прпфеспр Екпнпмскпг факултета Универзитета у
Бепграду
16. др Мипдраг Ппппвић, редпвни прпфеспр Електрптехнишкпг факултета
Универзитета у Бепграду
17. др Даркп Плећащ, редпвни прпфеспр Медицинскпг факултета Универзитета у
Бепграду
18. др Милан Јпванпвић, редпвни прпфеспр Факултета пплитишких наука
Универзитета у Бепграду
19. др Бранислав Јеремић, редпвни прпфеспр Мащинскпг факултета Универзитета у
Крагујевцу
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20. др Славища Трајкпвић, редпвни прпфеспр Екпнпмскпг факултета Универзитета у
Прищтини са седищтем у Кпспвскпј Митрпвици
21. др Раткп Никплић, редпвни прпфеспр у пензији Ппљппривреднпг факултета
Универзитета у Нпвпм Саду.
На другпј седници Другпг редпвнпг заседаоа у 2015. гпдини, пдржанпј 3.11.2015.
гпдине, Нарпдна скупщтина разрещила је дужнпсти шлана НСВП прпф. др Дущана
Никплића, на лишни захтев, а збпг пдласка на дужнпст ректпра Универзитета у Нпвпм Саду.
У тпку наведенпг интервала НСВП је имап 11 седница, пд кпјих је седам пдржанп у
Палати „Србија“ на Нпвпм Бепграду, а пп једна у Ректпрату Универзитета у Бепграду, у
Ректпрату Универзитета у Крагујевцу, на Факултету технишких наука у Нпвпм Саду и на
Бепградскпј ппслпвнпј щкпли – Виспкпј щкпли струкпвних студија. У раду НСВП
ушествпвали су, у складу са Закпнпм п виспкпм пбразпваоу (ЗВП), и представници
Студентске кпнференције универзитета Србије, пднпснп Студентске кпнференције
академија струкпвних студија Србије. Седницама су присуствпвали државни секретар у
Министарству прпсвете, науке и технплпщкпг развпја др Зпрана Лужанин и ппмпћник
министра прпсвете др Милпван Шувакпв, кап и задужени шинпвници Министарства, а на
некпликп седница и министар др Срђан Вербић.
Раду на седницама ппсвећенп је ппглавље 2. пвпг Извещтаја. Прилпзи на кпје се
ппзива у Извещтају дати су ппд пдгпварајућим брпјем и представљају саставни деп пвпг
Извещтаја.
Табела одржаних седница НСВП у периоду март 2015 – март 2016. год.
Редни брпј
седнице
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Датум пдржаваоа
23.3.2015.
8.4.2015.
7.5.2015.
3.6.2015.
25.6.2015.
23.9.2015.
29.10.2015.
26.11.2015.
22.12.2015.
25.2.2016.
31.3.2016.

Ппред рада на седницама, у перипду на кпји се пднпси пвај извещтај активнпсти НСВП
су пбављене и крпз пдгпварајућа радна тела Савета, на кпјима су припремани материјали
за пдлушиваое на седницама, пбезбеђивана ефикасна прганизација и кппрдинација
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ппслпва из надлежнпсти Савета и др. НСВП је тпкпм целпкупнпг извещтајнпг перипда
теснп сарађивап са Министарствпм прпсвете, науке и технплпщкпг развпја (МПНТР), кап и
са Кпнференцијпм универзитета Србије (КПНУС) и Кпнференцијпм академија струкпвних
студија Србије (КАССС).
Ппглавље 3. пвпг Извещтаја представља Извещтај п раду Кпмисије за акредитацију и
прпверу квалитета (КАПК), пд кпнституисаоа оенпг садащоег сазива у јуну 2015. гпдине
дп марта 2016. гпдине. КАПК представља аутпнпмнп раднп телп НСВП са специфишним
задацима дефинисаним ЗВП. Извещтај КАПК-а усвпјип је НСВП.
Ппглавље 4. пвпг Извещтаја ппсвећенп је ушещћу шланпва НСВП у раду неких
релевантних тела Републике Србије.
Ппглавље 5. ппсвећенп је међунарпднпј активнпсти НСВП.
У ппглављу 6. дат је Закљушак, кпји садржи укупан псврт на рад НСВП у прптеклпм
перипду, кап и пснпвне смернице даљег рада.
У склппу Прилпга дати су дпкументи пд знашаја за рад НСВП.

2. ПРЕГЛЕД РАДА НСВП НА СЕДНИЦАМА
1. СЕДНИЦА
(впђена кап 87. седница старпг сазива НСВП)
Дневни ред:
1. Инфпрмације Министра прпсвете, науке и технплпщкпг развпја п актуелним
дещаваоима
2. Инфпрмације прпф. др Срђана Станкпвића п раду претхпднпг сазива Савета
3. Избпр председника, заменика председника и генералнпг секретара Савета
4. Прпдужетак мандата садащоем сазиву Кпмисије за акредитацију
5. Пдлука п расписиваоу кпнкурса за Кпмисију за акредитацију и прпверу квалитета
кпји треба да спрпведу КПНУС И КАСС
6. Разнп
Кратак преглед дискусије и одлука НСВО:
Чланпвима Наципналнпг савета за виспкп пбразпваое пбратип се министар
прпсвете др Срђан Вербић, шеститавщи на избпру
и нагласивщи знашај
Наципналнпг савета за виспкп пбразпваое. Затим се краткп псврнуп на актуелну
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систематизацију у МПНТР, фпрмираое нпвпг Сектпра за развпј и виспкп
пбразпваое, важнпст инфпрмаципнпг система, фпрмираое Центра за признаваое
диплпма при МПНТР, Групе за инклузивнп пбразпваое и Пдсека за развпј виспкпг
пбразпваоа.
Министар је такпђе уппзнап нпве шланпве Наципналнпг савета да су дпктпрске
студије сада у Сектпру науке, кап и да су ревидирани акципни планпви, кпји су били
припремљени за Владу јпщ прпщле гпдине у мају месецу. Акципни план, кпји је
недавнп усвпјен, има 154 активнпсти, пд шега се вище пд пплпвине пднпси на
виспкп пбразпваое и за велики деп тих акција је или партнер или нпсилац
активнпсти НСВП.
Друга најважнија ствар, пп решима министра др Срђана Вербића, је ппвећаое
кпмпентенција наставника и студената, а трећа развпј пбразпвнпг система у
најппщтијим цртама. Нащ дппринпс наципналнпм прпграму екпнпмских рефпрми
за перипд 2015-2017. гпдина се види крпз три приприптетне мере: развпј
наципналнпг пквира квалификација у циљу ппдизаоа кпмпетенција, унапређеое
ефикаснпсти управљаоа системпм пбразпваоа и усвајаое нпвпг стратещкпг и
правнпг пквира за истраживаое и инпвације.
Министар је гпвприп п Закпну п студентскпм прганизпваоу, затим п нпвпм Закпну
п виспкпм пбразпваоу, за кпји сматра да треба да дпнесе сущтинску нпвину, а тп је
нпви нашин финансираоа виспкпг пбразпваоа, щтп је, пп оегпвпм мищљеоу, пп
припритету најважнији закпн кпји треба дпнети. Важан је и Закпн п наципналнпм
пквиру квалификација, затим Закпн п регулисаним прпфесијама, кпји треба
припремити у сарадои са Министарствпм правде, Министарствпм здравља и са
неким другим министарствима, затим Закпн п платама, кпји се тише платних група,
а кпји треба да уради Министарствп државне управе и лпкалне сампуправе.
Министар је нагласип да хитнп мпра да се рещи статус Кпмисије за акредитацију и
прпверу квалитета, где је неппхпднп расписати кпнкурс за нпви сазив, уз сугестију
да треба прпдужити мандат ппстпјећпј кпмисији дп избпра нпве, јер ту има пунп
ппсла кпји не мпже да шека. Јакп је хитнп и дпнпщеое мищљеоа Наципналнпг
савета п брпју бучетских студената за упис у I гпдину студија на свим
виспкпщкплским устанпвама и свим нивпима пбразпваоа за щкплску 2015/16.
гпдину. Министар је нагласип да је важнп изменити Ппслпвник п раду Наципналнпг
савета за виспкп пбразпваое, какп би бип усаглащен са актуелним закпнима.
Ппсле излагаоа Министра, дпсадащои председник НСВП, прпф. др Срђан
Станкпвић, излпжип је најзнашајније ствари са кпјима се сусретап Наципнални савет
у претхпднпм сазиву.
Затим су, на лишни захтев, шланпви Кпмисије за акредитацију и прпверу квалитета
(КАПК) из претхпднпг сазива, кпји су сада изабрани у НСВП, сампиницијативнп
ппднели пставке на шланствп у КАПК-у, јер је присуствп у пба тела инкпмпатибилнп
са Закпнпм п виспкпм пбразпваоу. Тп су: др Раткп Никплић, др Ендре Пап и др
Јелица Ђпкић. Предлпг је са 17 гласпва ЗА усвпјен.
За председника Наципналнпг савета за виспкп пбразпваое предлпжен је прпф. др
Дејан Ппппвић, редпвни прпфеспр Правнпг факултета Универзитета у Бепграду.
Предлпг је тајним гласаоем једнпгласнп усвпјен.
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Избпр два пптпредседника и генералнпг секретара Наципналнпг савета пдлпжен је
за следећу седницу.
Наципнални савет је прпдужип мандат актуелнпм саставу КАПК-а дп избпра нпвпг
састава и пдлушип да се ппкрене ппступак за избпр нпвпг сазива.

2. СЕДНИЦА
Дневни ред:
1.
2.
3.
4.

Усвајаое записника са прве седнице
Представљаое шланпва Наципналнпг савета за виспкп пбразпваое
Усвајаое Ппслпвника Наципналнпг савета за виспкп пбразпваое
Избпр пптпредседника и генералнпг секретара Наципналнпг савета за виспкп
пбразпваое
5. Даваое мищљеоа п брпју бучетских студената 2015/2016. гпдине, пднпснп п
квптама за уписе студената у прву гпдину студија на свим нивпима (пснпвне,
мастер, дпктпрске)
6. Текућа питаоа
Кратак преглед дискусије и одлука НСВО:
У циљу бпљег међуспбнпг уппзнаваоа, шланпви Наципналнпг савета су украткп
представили свпје радне бипграфије. Такпђе су се представили и представници
студената Стефан Кпцић – председник СКАССС-а, кап и Милан Савић – представник
СКПНУС-а.
Наципнални савет је, ппсле дуже дискусије, једнпгласнп усвпјип нпви Ппслпвник п
раду, кпји ће бити пбјављен на сајту НСВП (Прилпг 1).
За пптпредседнике НСВП изабрани су јавним гласаоем путем прпзивке прпф. др
Бранислав Јеремић и прпф. др Бранкп Урпщевић.
За генералнпг секретара изабран је јавним гласаоем путем прпзивке прпф. др
Мипдраг Ппппвић.
Ппсле дуже дискусије, усвпјен је предлпг КПНУС-а за брпј бучетских студената на
пснпвним, мастер и дпктпрским студијама у щкплскпј 2015/2016. гпдини на
виспкпщкплским устанпвама шији је псниваш Република Србија. Предлпг за
Универзитет у Нпвпм Саду Наципнални савет ће разматрати на следећпј седници.
Закљушенп је да треба изврщити темељиту анализу уписне пплитике на бази
распплпживе дпкументације, Стратегије пбразпваоа и ппдатака Наципналне
службе за заппщљаваое, уз разматраое измена у систему финансираоа.
У пквиру ппследое ташке дневнпг реда шланпви Наципналнпг савета су
инфпрмисани п раду КАПК-а, раду Министарскпг савета Савета Еврппе,
активнпстима пкп израде Нацрта закпна п студентскпм прганизпваоу, изради
Наципналнпг пквира квалификација за дпмен виспкпг пбразпваоа, стаоу архиве
НСВП, статусу стандарда за акредитацију мастер струкпвних студија и измена и
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дппуна листе зваоа и стаоу израде минималних услпва за избпр у зваое
наставника на универзитету.

3. СЕДНИЦА
Дневни ред:
1. Усвајаое записника са друге седнице НСВП
2. Разматраое Правилника п прпцедури пдлушиваоа у другпм степену пп жалбама у
ппступку акредитације виспкпщкплских устанпва и студијских прпграма
3. Даваое мищљеоа на нацрт Закпна п изменама и дппунама Закпна п виспкпм
пбразпваоу
4. Статус стандарда за акредитацију мастер струкпвних студија пд 29.12.2014. гпдине
5. Предлпг КПНУС-а за дппуну листе струшних, академских и наушних зваоа пд
29.12.2014.гпдине
6. Разматраое Гпдищоег извещтаја КАПК.
7. Даваое мищљеоа п бучетским квптама за упис студената у прву гпдину за щкплску
2015/2016. гпдину, кпје предлаже Ппкрајински секретаријат за науку и технплпщки
развпј АП Впјвпдине
8. Даваое мищљеоа п бучетским квптама за упис студената у прву гпдину пснпвних
студија на Криминалистишкп-пплицијскпј академији у Бепграду за щкплску
2015/2016. гпдину
9. Жалбе на пдлуке КАПК – пдређиваое известилаца
10. Захтеви за прпмену назива виспкпщкплских устанпва
11. Инфпрмација п текућим судским сппрпвима у кпје је инвплвиран НСВП.
12. Иницијативе шланпва НСВП, кпје се пднпсе на будући рад Савета – предлагаши
прпф. др Раткп Никплић, прпф. др Ендре Пап и прпф. др Илија Кпвашевић.
13. Текућа питаоа
Кратак преглед дискусије и одлука НСВО:
Разматран је нацрт Правилника п прпцедури пдлушиваоа у другпм степену пп
жалбама у ппступку акредитације виспкпщкплских устанпва и студијских прпграма.
Претхпдни Правилник, усвпјен пд стране НСВП 2008. гпдине, бип је у знашајнпј
мери у несагласнпсти са пдредбама Закпна п ппщтем управнпм ппступку. Нпви
нацрт у себи садржи све пне етапе кпје су предвиђене Закпнпм п ппщтем управнпм
ппступку, а ппет интегрище рещеоа из Закпна п виспкпм пбразпваоу тамп где пна
пдступају пд ппщтих пдредаба ЗУП-а, кап и специфишнпсти извещтаваоа и
пдлушиваоа, кпје су типишне за рещаваое пп жалбама на пдлуке КАПК-а. Накпн
вепма кпнструктивне расправе, уз два амандмана, усвпјен је Правилник п
прпцедури пдлушиваоа у другпм степену пп жалбама у ппступку акредитације
виспкпщкплских устанпва и студијских прпграма. (Прилпг 2)
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Ппсле краће дискусије датп је ппзитивнп мищљеое на нацрт Закпна п изменама и
дппунама Закпна п виспкпм пбразпваоу, кпје је предлпжилп МПНТР.
Збпг нејаснпг статуса квпрума седнице претхпднпг сазива НСВП, пдржане
29.12.2014. гпдине, стандарди за акредитацију мастер струкпвних студија нису
пбјављени у „Службенпм гласнику“. Известипци пп пвпј ташки, др Иван Булатпвић и
др Дамоан Радпсављевић, изнели су хрпнплпгију израде и усвајаоа пвих
стандарда, кап и закпнске пснпве за оихпвп дпнпщеое. Државни секретар у
МПНТР прпф. др Зпрана Лужанин је истакла неправилнпсти у дпнпщеоу пвих
стандарда, кап оихпву несагласнпст са Акципним планпм. Ппсле дуже дискусије,
једнпгласнп је пдлушенп да два шлана садащоег сазива, а истпвременп и
претхпднпг, академик Ђпрђе Шијашки и прпф. др Дущан Никплић, те прпф. др Дејан
Ппппвић, пдрже састанак са прпф. др Срђанпм Станкпвићем и саставе
инфпрмацију, кпја ће дефинитивнп разјаснити статус пнпга щтп се десилп
29.12.2014.гпдине. Укпликп ппстпји записник са те седнице, пни ће настпјати да га
прибаве и предпше НСВП.
Усвпјен је предлпг КПНУСА-а да се усвпје нпва зваоа кпја су предлпжили Шумарски
факултет и Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у
Бепграду и да се дпдају на Листу струшних, академских и наушних назива.
Ппсле излагаоа др Вере Вујшић, председнице КАПК-а, једнпгласнп је усвпјен
Гпдищои извещтај КАПК-а.
Једнпгласнп је усвпјен Предлпг Ппкрајинскпг секретаријата за науку и технплпщки
развпј АП Впјвпдине п бучетским квптама за упис студената у прву гпдину за
щкплску 2015/2016. гпдину.
Једнпгласнп је усвпјен Предлпг п бучетским квптама за упис студената у прву
гпдину пснпвних студија на Криминалистишкп-пплицијскпј академији у Бепграду за
щкплску 2015/2016. гпдину.
За известипце пп жалби Универзитета Метрппплитан на пдлуку КАПК-а п пдбијаоу
акредитације прпграма дпктпрских студија рашунарске науке и бипинфпрматике
пдређени су прпф. др Бранкп Урпщевић и прпф. др Илија Кпвашевић.
За известипце пп жалби Виспке здравствене щкпле струкпвних студија из Бепграда
на рещеое КАПК-а пдређени су академик Владимир Кпстић и др Дамоан
Радпсављевић.
Чланпви НСВП су једнпгласнп прихватили предлпг прпф. др Бранка Урпщевића и
прпф. др Дущана Никплића да се на пристигле жалбе примене пдредбе нпвпг
Правилника, кпје су усаглащене са важећим нпрмама ЗУП-а.
Једнпгласнп је усвпјен захтев Виспке хемијскп-технплпщке щкпле струкпвних
студија из Крущевца, за прпмену имена у Виспка технишкп– технплпщка щкпла
струкпвних студија.
Наципнални савет је инфпрмисан п дугптрајнпм судскпм сппру пред Управним
судпм са Интернаципналним универзитетпм у Нпвпм Пазару, кпји је тужип
Наципнални савет збпг пдбијаоа акредитације.
Размптрене су иницијативе кпје се пднпсе на будући рад Савета, кпје су
предлпжили прпф. др Раткп Никплић, прпф. др Ендре Пап и прпф. др Илија
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Кпвашевић, а кпје се пднпсе на пплпжај КАПК-а, избпре и унапређиваое квалитета
наставнпг пспбља на струкпвним студијама и прпблеме медицинских струкпвних
щкпла.
Чланпви НСВП су инфпрмисани да тзв. „Рејтинг центар Србије“, кап невладина
прганизација, щаље захтеве п дпступнпсти инфпрмација пд јавнпг знашаја щкплама
и факултетима, тражећи нејасне инфпрмације на кпје факултети и щкпле не мпгу
да дпставе пдгпвпре, а затим се пбраћају ппверенику за инфпрмације пд јавнпг
знашаја Републике Србије Рпдпљубу Шабићу, ппсле шега следе прекрщајна пријава
и адвпкатски трпщкпви. Псниваш пве НВП је адвпкат, кпји на тај нашин стише прихпд.
За известипца пп захтеву Виспке ппслпвне щкпле струкпвних студија из Блаца да се
трансфпрмище у Академију ппслпвнп-технишких студија пдређен је прпф. др Раткп
Никплић.
Чланпви НСВП су инфпрмисани да ће званишни сајт НСВП бити на дпмену
nsvo.gov.rs.

4. СЕДНИЦА
Дневни ред:
1. Мищљеое Наципналнпг савета у пквиру јавне расправе п Нацрту закпна п
нашину пдређиваоа максималнпг брпја заппслених у јавнпм сектпру
2. Текућа питаоа
Кратак преглед дискусије и одлука НСВО:
Ппщтп је председавајући уппзнап шланпве НСВП са рещеоима садржаним у Нацрту
закпна п нашину пдређиваоа максималнпг брпја заппслених у јавнпм сектпру кпја
се пднпсе на виспкпщкплске устанпве и изнеп свпју анализу неусклађенпсти
предлпжених сплуција са принципима аутпнпмије универзитета и ппследица пп
виспкп пбразпваое кпје би уследиле укпликп би се Закпн применип и на државне
виспкпщкплске устанпве, уследила је расправа у кпјпј је ушествпвалп вище шланпва
НСВП.
Пп пкпншаоу расправе, једнпгласнп је усвпјенп мищљеое п Нацрту закпна п нашину
пдређиваоа максималнпг брпја заппслених у јавнпм сектпру, кпје је прпслеђенп
Министарству државне управе и лпкалне сампуправе, кпје гласи:
У пквиру јавне расправе, НСВП је, на седници пдржанпј 3. јуна 2015. гпдине, разматрап
Нацрт закпна п нашину пдређиваоа максималнпг брпја заппслених у јавнпм сектпру
(даље: Нацрт). Ппдржавајући у нашелу ппредељеое предлагаша да се пдреди максимални
брпј заппслених у јавнпм сектпру и смаои ппстпјећи брпј заппслених дп максимума
дефинисанпг закпнпм кпји се предлаже, Наципнални савет сматра да се виспкпщкплске
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устанпве не мпгу ппистпвећивати са класишним јавним службама, те да птуда не мпгу бити
ппдвргнуте пваквпм режиму раципнализације.
Начелне примедбе:
Систем виспкпг пбразпваоа уређен је Закпнпм виспкпм пбразпваоу (даље: ЗВП), шији се
темељни принцип пбезбеђиваоа квалитета пбразпваоа, уређен у шлану 4. ташка 11,
пстварује у ппступцима акредитације виспкпщкплских устанпва и студијских прпграма.
Интервенција у виду административне рестрикције брпја заппслених у виспкпщкплским
устанпвама, кпји је крпз акредитацију усклађен са стандардима за пбезбеђиваое
квалитета наставе, урущила би систем виспкпг пбразпваоа и дпвела у питаое статус
Кпмисије за акредитацију и прпверу квалитета у ENQA (European association for quality
assurance in higher education). У ппређеоу са впдећим еврппским универзитетима, у
Србији је брпј наставника у пднпсу на брпј студената и пнакп маои, такп да би смаоиваое
брпја заппслених, предлпженп у Нацрту, самп ппгпрщалп ппстпјећу ситуацију и угрпзилп
квалитет наставнпг прпцеса. На тај нашин би се птвприлп и питаое испуоенпсти услпва за
пбављаое делатнпсти државних виспкпщкплских устанпва, кпје би биле дискримисане у
пднпсу на кпнкурентске приватне универзитете. Универзитетски наставници, кпји би ппд
услпвима из Нацрта пстали без раднпг места, ппсебнп у технишкп-технплпщким и
медицинским наукама, придружили би се пдливу кадрпва у инпстранствп, щтп би ималп
щире, изузетнп неппвпљне, друщтвене ппследице.
Примедбе у односу на појединачне чланове Нацрта: Наципнални савет указује на важеће
правне прпписе кпји уређују пбласт виспкпг пбразпваоа у дпмену кпји се жели друкшије
регулисати Нацртпм. На првпм месту, Устав Републике Србије у шлану 72. јемши аутпнпмију
универзитета и прпписује да универзитети, виспкпщкплске и наушне устанпве сампсталнп
пдлушују п свпме уређеоу и раду, у складу са закпнпм. Меритпран закпн је ЗВП, кпји у
шлану 6. став 1. таш. 3. и 7. предвиђа да аутпнпмија универзитета ппдразумева, између
псталпг, правп на уређеое унутращое прганизације и правп на распплагаое
финансијским средствима. Члан 57. ЗВП навпди да виспкпщкплска устанпва стише средства
за пбављаое свпје делатнпсти из две врсте извпра – пд псниваша и сппствене прихпде.
Члан 60. ЗВП прпписује да виспкпщкплска устанпва сппственим прихпдима распплаже у
складу са ЗВП и ппщтим актпм те устанпве.
Супрптнп пвим прпписима, шлан 6. став 1. Нацрта налаже да се максимални брпј
заппслених у јавнпм сектпру пдређује највище у брпју кпји пдгпвара маси средстава за
зараде, пднпснп плате пдређене прпписима п бучету. У пднпсу на виспкпщкплске
устанпве, тиме се пптпунп превиђа да „маса средстава за зараде, пднпснп плате“ није
прпсти збир прпизвпда кпефицијената заппслених и пснпвице, те да се пна фпрмира не
самп на пснпву издвајаоа из бучета негп и из сппствених прихпда.
Члан 3. ст. 1-3. Нацрта, кпји предвиђа да се максимални брпј заппслених за сваку
виспкпщкплску устанпву („службу“) утврђује актпм Владе на предлпг министра прпсвете,
кап и шлан 9. став 1. Нацрта, кпји прпписује да укупан брпј заппслених на непдређенп
време у виспкпщкплскпј устанпви не мпже бити већи пд максималнпг брпја утврђенпг у
складу са тим закпнпм, директнп је супрптан наведенпм шлану 72. Устава и шлану 6. став 1.
ташка 3. ЗВП, кпји гарантују виспкпщкплскпј устанпви правп на уређеое унутращое
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прганизације. Пваква рещеоа, ппнпвимп, у супрптнпсти су и са прпписима ЗВП п
акредитацији виспкпщкплских устанпва и студијских прпграма.
У шлану 10. став 1. Нацрта прпкламује се да укупан брпј заппслених на пдређенп време не
мпже бити већи пд 10, пднпснп пд 10% брпја заппслених на непдређенп време. У ставу 2.
се набрајају ситуације када се пвп пгранишеое не примеоује, али се ту, за разлику пд
наушнпистраживашких, не навпде виспкпщкплске устанпве. Предлагаш, дакле, не
преппзнаје да шлан 65. став 4. ЗВП прпписује да лице изабранп у зваое предаваша,
дпцента и ванреднпг прпфеспра стише зваое и заснива радни пднпс на перипд у трајаоу
пд пет гпдина, а став 5. да самп лице изабранп у зваое прпфеспра струкпвних студија и
редпвнпг прпфеспра стише зваое и заснива радни пднпс на непдређенп време. У складу са
шланпм 71. став 5, пднпснп шланпм 72. став 7. ЗВП, са сарадникпм у настави угпвпр п раду
се закљушује на перипд пд гпдину дана, а с асистентпм на перипд пд три гпдине. Изузетак
пп кпјем би брпј заппслених на пдређенп време мпгап бити већи пд 10% укупнпг брпја
заппслених, уз сагласнпст Владе, а на предлпг Министарства прпсвете, садржан у шлану
27е. став 37 Закпна п бучетскпм систему, важип би, према Нацрту, самп у 2015. гпдини.
Акп би се прихватила предлпжена рещеоа, државне виспкпщкплске устанпве биле би
практишнп девастиране, јер лица заппслена на непдређенп време (редпвни прпфеспри и
прпфеспри струкпвних студија) пп прирпди ствари шине тек знашајнп маои деп наставнпнаушнпг пспбља тих устанпва. Члан 11. став 3. Нацрта, щтавище, предвиђа да се
смаоиваое брпја заппслених у виспкпщкплских устанпвама мпра спрпвести најкасније дп
31. августа 2015. гпдине, щтп ће пнемпгућити ппшетак наставе у щкплскпј 2015/16. гпдини.
На крају, мада не кап маое важнп, шлан 7. Нацрта даје пвлащћеое министру прпсвете да
„предлпжи и спрпведе“ укидаое прганизаципних пблика кпјима се не пстварују функције
јавних пплитика (став 2. ташка 6), иакп шлан 45. ЗВП налаже да пдлуку п укидаоу
виспкпщкплске устанпве шији је псниваш Република дпнпси Влада уз сагласнпст
Наципналнпг савета. И следеће пвлащћеое министра – да мпже да „предлпжи и
спрпведе“ спајаое или припајаое виспкпщкплских устанпва (став 2. ташка 7) – у
супрптнпсти је са шланпм 47. став 9. ЗВП, кпји прпписује да пдлуку п статуснпј прпмени (а
спајаое и припајаое јесу статусне прпмене) дпнпси Влада, пп прибављенпм мищљеоу
пргана управљаоа универзитета и Наципналнпг савета.
Наципнални савет ппсебнп указује да пдредбе Закпна п нашину пдређиваоа максималнпг
брпја заппслених у јавнпм сектпру не смеју да буду у супрптнпсти с пдредбама ЗВП.
Уставни суд је у већем брпју свпјих пдлука (нпр. IУз-101/2013, Службени гласник РС, бр.
109/13) кпнстатпвап да му је пснпвна функција „да щтити уставнпст и закпнитпст, а тиме и
да пбезбеди јединствп правнпг система, щтп ппдразумева не самп сагласнпст закпна и
ппщтих правних аката са вищим правним актима, негп и оихпву међуспбну сагласнпст у
дпмаћем правнпм ппретку.“ Птуда предлпжена рещеоа, садржана у Нацрту, акп би била
усвпјена, не би била у сагласнпсти с Уставпм.
Имајући све наведенп у виду, Наципнални савет скреће пажоу да је већ приликпм
дпнпщеоа Закпна п изменама и дппунама Закпна п бучетскпм систему, Службени гласник
РС, бр. 108/13, Нарпдна скупщтина Републике Србије прихватила амандман, уграђен у
шлан 6. став 2. тпг закпна, кпјим се пдредбе кпје се пднпсе на забрану засниваоа раднпг
пднпса са нпвим лицима ради пппуоаваоа слпбпдних, пднпснп упражоених радних
места у јавнпм сектпру не пднпсе на наставнп пспбље виспкпщкплских устанпва
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акредитпваних у складу са ЗВП. Закпнпдавац је, дакле, једнпм већ преппзнап да се
пгранишаваое заппщљаваоа у виспкпщкплским устанпвама не мпже ппдврћи режиму
кпји важи за пстале кприснике бучетских средстава. Птуда Наципнални савет предлаже да
се наставнп пспбље виспкпщкплских устанпва изузме из режима пдређиваоа
максималнпг брпја заппслених у јавнпм сектпру, кпји предвиђа Нацрт.
Наципнални савет је једнпгласнп ппдржап предлпг Ппкрајинскпг секретаријата за
науку и технплпщки развпј АП Впјвпдине да се, у пквиру брпја студената кпји би се у
щкплскпј 2015/16. гпдини финансирали из бучета АПВ, а кпји је једнак брпју из
щкплске 2014/15. гпдине, изврщи прерасппдела такп щтп би се Виспкпј ппслпвнпј
щкпли струкпвних студија у Нпвпм Саду укунула бучетска места, а тај брпј места
прерасппделип факултетима Универзитета у Нпвпм Саду.
НСВП је ппдржап став Правнпг факултета Универзитета у Нпвпм Саду п тпме да би,
уз пунп уважаваое права припадника наципналних маоина на студираое на свпм
језику, пријемни испит за упис на пдгпварајући студијски прпграм требалп да се
пплаже на језику за кпји је извпђеое тпг студијскпг прпграма акредитпванп. Пвакав
закљушак прпслеђен је Правнпм факултету Универзитета у Нпвпм Саду.

5. СЕДНИЦА
Дневни ред:
1. Усвајаое записника за 3. и 4. седнице НСВП
2. Избпр шланпва КАПК
3. Мищљеое п испуоенпсти услпва за прерастаое Виспке ппслпвне щкпле
струкпвних студија у Блацу у Академију ппслпвнп-технишких студија
4. Пдређиваое известипца пп захтеву Виспке ппслпвне щкпле струкпвних студија у
Лескпвцу за прерастаое у Академију струкпвних студија
5. Пдређиваое известипца пп захтеву Виспке технплпщке щкпле струкпвних студија
у Шапцу за прерастаое у Академију струкпвних студија
6. Статус стандарда за акредитацију мастер струкпвних студија (известилац:
академик Ђпрђе Шијашки)
7. Пдређиваое представника НСВП у Тиму струшоака за рефпрму виспкпг
пбразпваоа у Републици Србији (HERE Team)
8. Пдређиваое представника НСВП и оегпвпг заменика у Прегпварашкпј групи за
Ппглавље 26 – пбразпваое и култура приступних прегпвпра са ЕУ
9. Мищљеое п предлпгу измене Пдлуке п брпју бучетских студената у щкплскпј
2015/2016. гпдини
10. Предлпг КПНУС-а минималних услпва за избпр у зваоа наставника
11. Предмети Кпмисије за акредитацију и прпверу квалитета:
а) Извещтај КАПК-а п сппљащопј прпвери псигураоа квалитета Виспке щкпле
мпдернпг бизниса из Бепграда
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б) Извещтај КАПК-а п прпвери испуоаваоа пбавеза Правнпг факултета
Универзитета у Крагујевцу са накнадним праћеоем
в) Извещтај КАПК-а п перцепцији квалитета оенпг рада међу шланицама академске
заједнице
г) Мплба КАПК-а да НСВП заузме став п прпщиреоу ппступка акредитације у
слушајевима када виспкпщкплска устанпва пснива јединицу у инпстранству
д) Предлпг КАПК-а п изменама и дппунама стандарда и ппступка за акредитацију
дпктпрских студија у науци и у уметнпсти
ђ) Инфпрмација п предлпгу КАПК-а п рекпнструкцији Кпмисије за акредитацију и
прпверу квалитета
е) Мплба КАПК-а за мищљеое НСВП п ставу Министарства да се спрпведе ппступак
ппшетне акредитације Факултета „Кпнстантин Велики“ Универзитета Унипн –
Никпла Тесла у Нищу
12. Текућа питаоа
а) Пдређиваое ушесника на састанку п рефпрми виспкпг пбразпваоа у British
Council-у 26. јуна 2015. гпдине
б) Пбавещтеое п дппису Савета за мпнитпринг, људска права и бпрбу прптив
кпрупције „Транспарентнпст“
в) Писмп Нине Арнхплд из Светске банке п прпјекту „Финансираое виспкпг
пбразпваоа“
Кратак преглед дискусије и одлука НСВО:
Ппсле краће дискусије, шланпви НСВП су тајним гласаоем изабрали следеће
шланпве нпвпг састава Кпмисије за акредитацију и прпверу квалитета (КАПК):
У ппљу прирпднп-математишких наука су изабрана 3 кандидата:
Ћемал Дплићанин,
Шћепан Миљанић,
Спфија Пекић Квери.
У ппљу друщтвенп-хуманистишких наука су изабрана 3 кандидата:
Биљана Предић,
Миркп Савић,
Данијел Цвјетићанин.
У ппљу медицинских наука су изабрани:
Зпрана Јелић-Иванпвић,
Весна Кунтић,
Јпван Ппппвић.
У ппљу технишкп-технплпщких наука изабрани су:
Драгутин Дебељкпвић,
Драган Тасић,
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Живадин Мицић.
У ппљу уметнпсти изабрани су:
Драгпслав Аћимпвић,
Зпран Тпдпвић.
Трећи кандидат није изабран, па пвлащћени предлагаш (КПНУС) треба да дпстави
предлпге за нпве кандидате из ппља уметнпсти.
Пд кандидата Кпнференције академија струкпвних студија изабрани су:
Вера Милпщевић,
Мирпљуб Миливпјшевић.
У вези са захтевпм Виспке ппслпвне щкпле струкпвних студија у Блацу за
прерастаое у Академију ппслпвнп-технишких студија, захтевпм Виспке ппслпвне
щкпле струкпвних студија у Лескпвцу за прерастаое у Академију струкпвних студија
и захтевпм Виспке технплпщке щкпле струкпвних студија у Шапцу за прерастаое у
Академију струкпвних студија, ппсле краће дискусије на пву тему, пдређена је
кпмисија кпја ће припремити предлпг ппступаоа свим пваквим слушајевима: прпф.
Никплић, прпф. Јеремић, прпф. Урпщевић и прпф. Радпсављевић.
Извещтај п статусу стандарда за акредитацију мастер струкпвних студија ппднеп је
академик Шијашки. Ппсле дуже расправе, председавајући је кпнстатпвап да су са 12
гласпва за усвпјени Стандарди за акредитацију мастер струкпвних студија у
фпрмулацији кпја је предлпжена пд стране Кпмисије за акредитацију.
Једнпгласнп је усвпјен предлпг да прпф. др Владица Цветкпвић ппнпвп буде
представник НСВП у Тиму струшоака за рефпрму виспкпг пбразпваоа у Републици
Србији (HERE Team).
Једнпгласнп је усвпјен предлпг да прпф. др Дејан Ппппвић буде представник НСВП
у Прегпварашкпј групи приступних прегпвпра са ЕУ за Ппглавље 26 – пбразпваое и
култура, а оегпв заменик прпф. др Бранкп Урпщевић.
НСВП је кпригпвап технишку грещку у брпју бучетских студената у щкплскпј
2015/2016. гпдини на Медицинскпм факултету Универзитета у Крагујевцу, кпд
специјалистишких студија, где је дпщлп дп грещке у брпју пд 29 бучетских места.
НСВП је пдредип известипце п предлпгу КПНУС-а минималних услпва за избпр у
зваоа наставника:
За ппље медицинских наука – академик Владимир Кпстић и прпф. др Даркп
Плећащ.
За ппље прирпднп-математишких наука – академик Ђпрђе Шијашки и прпф. др
Ендре Пап.
За ппље технишкп-технплпщких наука – прпф. др Мипдраг Ппппвић и прпф. др
Бранислав Јеремић.
За ппље хуманистишкп-друщтвених наука – прпф. др Дејан Ппппвић и прпф. др
Бранкп Урпщевић.
За ппље уметнпсти – прпф. мр Милан Алексић.
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Усвпјен је извещтај Кпмисије п сппљащопј прпвери псигураоа квалитета Виспке
щкпле мпдернпг бизниса.
Прпф. др Вера Вујшић је украткп приказала извещтај КАПК-а п перцепцији квалитета
оенпг рада међу шланицама академске заједнице.
У вези са мплбпм КАПК-а за мищљеое НСВП п ставу Министарства да се спрпведе
ппступак ппшетне акредитације Факултета „Кпнстантин Велики“ Универзитета
Унипн – Никпла Тесла у Нищу, закљушенп је да је јаснп да ппстпји закпнска нпрма
кпја упућује на тп да се у слушају статусних прпмена спрпвпди ппступак издаваоа
нпве дпзвпле за рад, а да пна захтева пвакву акредитацију.
За састанак п рефпрми виспкпг пбразпваоа у British Council-у 26. јуна 2015. гпдине,
председавајући је пдредип ушеснике састанка у саставу: прпф. др Дејан Ппппвић,
прпф. мр Милан Алексић, прпф. др Бранкп Урпщевић и прпф. др Мипдраг Ппппвић.

6. СЕДНИЦА
Дневни ред:
1. Усвајаое записника са 5. седнице НСВП
2. Инфпрмација п Закпну п нашину пдређиваоа максималнпг брпја заппслених у
јавнпм сектпру
3. Инфпрмација п избпру председника и заменика председника КАПК-а
4. Предлпг критеријума и ппступка за трансфпрмацију виспке щкпле струкпвних
студија у академију струкпвних студија
5. Предлпг КПНУС-а минималних услпва за избпр у зваоа наставника
6. Предлпг КАПК-а п изменама и дппунама стандарда и ппступка за акредитацију
дпктпрских студија у науци и уметнпсти – наставак расправе заппшете на 5. седници
НСВП
7. Жалба Виспке здравствене щкпле струкпвних студија из Бепграда на рещеое КАПКа
8. Жалба Универзитета Метрппплитан на рещеое КАПК-а
9. Заврщни извещтај КАПК-а п сппљащопј прпвери квалитета Правнпг факултета
Универзитета у Крагујевцу
10. Инфпрмација п преузимаоу студената US Medical School (у стешају) пд стране
државних факултета
11. Захтев псниваша Правнпг факултета Универзитета Унипн да се пбезбеди примена
Закпна п виспкпм пбразпваоу
12. Мплба Универзитета у Нпвпм Саду да НСВП пдреди пспбу за кпнтакт у прпјекту
SIPUS
13. Текућа питаоа
Кратак преглед дискусије и одлука НСВО:

15

Председавајући је пбавестип НСВП п усвајаоу Закпну п нашину пдређиваоа
максималнпг брпја заппслених у јавнпм сектпру. Пн је ппдсетип присутне да су
ппсебну седницу ппсветили јавнпј расправи п нацрту пвпг закпна, кпја је пдржана
ппшеткпм јуна месеца у Ректпрату Универзитета у Бепграду. Тпм приликпм Савет је
дап пдређене примедбе. Пд тих примедаба самп једна је усвпјена – пна кпја се
пднпсила на инаше апсплутнп непримеоиву нпрму из нацрта Закпна – да брпј
заппслених на пдређенп време мпже да буде самп 10% пд укупнпг брпја
заппслених на непдређенп време. Пстале примедбе, нажалпст, нису усвпјене, щтп
мпже изазвати прпблеме у раду виспкпщкплских устанпва.
Председавајући је пбавестип НСВП да је на свпјпј седници Кпмисија за
акредитацију и прпверу квалитета изабрала за председника прпф. др Ћемала
Дплићанина, а за заменика председника прпф. др Биљану Предић са Екпнпмскпг
факултета Универзитета у Нищу.
НСВП је размптрип Предлпг критеријума и ппступка за трансфпрмацију виспке
щкпле струкпвних студија у академију струкпвних студија, кпји су припремили
известипци – прпфеспри Б. Јеремић, Б. Урпщевић, Р. Никплић и Д. Радпсављевић.
Ппсле дуже дискусије закљушенп је да се пви критеријуми прпследе Кпнференцији
академија струкпвних студија и КПНУС-у, да их пни јпщ једнпм, у складу са закпнпм,
прегледају, и да евентуалнп дају јпщ неке примедбе.
Предлпг КПНУС-а за минималне услпве за избпр у зваоа наставника на
универзитету пбразлпжила је прпф. др Иванка Ппппвић, прпректпр Универзитета у
Бепграду. Пна је рекла да се на пвпм предлпгу радилп вище пд две гпдине, и да су
минимални услпви такп ппстављени да заиста сви универзитети у Србији мпгу и
мпрају да их ппщтују. Истакла је да је пвај предлпг заједнишки именитељ кпји је
сппјип све шланпве КПНУС-а, и пкп кпјег су се сви слпжили. Пна верује да ће
кпнашна верзија дпкумента прпписати щта се на приватним и државним
универзитетима пшекује кап минимум пд наставника. Ппсле дуже дискусије у кпјпј
су ушествпвали скпрп сви шланпви НСВП, усвпјенп је да се фпрмира тим кпји ће
припремити предлпг на пснпву кпјег ће се НСВП изјаснити на следећпј седници.
Пвај тим шине пп један пд пд већ ппстпјећих известилаца кпји су ущли у материју: за
медицину – прпф. Даркп Плећащ, за технишкп-технплпщке науке – прпф. Мипдраг
Ппппвић, за друщтвенп-хуманистишке науке – прпф. Дејан Ппппвић, за прирпднпматематишке науке – академик Шијашки и за ппље уметнпсти – прпф. Милан
Алексић.
Ппсле краће дискусије, јер је на претхпднпј седници впђена детаљнија расправа,
усвпјен је Предлпг КАПК-а п изменама и дппунама стандарда и ппступка за
акредитацију дпктпрских студија у науци. Дпнпщеое стандарда за пбласт дпктпрата
из уметнпсти пдлпженп је за наредну седницу.
Усвпјена је жалба Виспке здравствене щкпле струкпвних студија из Бепграда на
рещеое КАПК-а и дпнета је пдлука п акредитацији.
Усвпјен је заврщни извещтај КАПК-а п сппљащопј прпвери квалитета Правнпг
факултета Универзитета у Крагујевцу.
НСВП је размптрип Инфпрмацију п преузимаоу студената US Medical School (у
стешају) пд стране државних факултета. Закљушенп је да ће се пратити даљи развпј
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ситуације и да ће се, када буде требалп, дати пдгпварајући предлпг када буде
сашиоен пдгпварајући елабпрат Министарства.
НСВП је примип к знаоу захтев псниваша Правнпг факултета Универзитета Унипн да
се пбезбеди примена Закпна п виспкпм пбразпваоу. Кпнстатпванп је да ће се
пратити какп се ствари даље пдвијају, кап и да се Закпн п виспкпм пбразпваоу
мпра ппщтпвати. НСВП пшекује да Министарствп припреми инфпрмацију п развпју
ситуације на тпј виспкпщкплскпј устанпви.
На мплбу Универзитета у Нпвпм Саду да НСВП пдреди пспбу за кпнтакт у прпјекту
SIPUS, кпји се бави интернаципнализацијпм виспкпг пбразпваоа, за кпнтакт пспбу
у прпјекту SIPUS пдређен је прпф. др Славища Трајкпвић.

7. СЕДНИЦА
Дневни ред:
1. Усвајаое записника са щесте седнице НСВП
2. Инфпрмација п примени Закпна п нашину пдређиваоа максималнпг брпја
заппслених у јавнпм сектпру
3. Инфпрмација п раду на нацрту Закпна п виспкпм пбразпваоу
4. Пдлука п заврщетку студија студената US Medical School
5. Пдлука п висини накнаде (таксе) за акредитацију
6. Дппис Заједнице правних факултета Србије п признаваоу инпстраних диплпма
правника
7. Верификација листе струшних, академских и наушних зваоа ради пбјављиваоа у
„Службенпм гласнику РС“
8. Жалба Универзитета Метрппплитан на рещеое КАПК-а
9. Утврђиваое Минималних услпва за избпр у зваоа наставника
10. Измене и дппуне стандарда и ппступка за акредитацију дпктпрских студија у
уметнпсти – наставак расправе впђене на 5. и 6. седници НСВП
11. Мплба Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг развпја да НСВП пдреди два
представника у Радну групу за израду Стратегије интернаципнализације виспкпг
пбразпваоа, науке и академске мпбилнпсти у пквиру прпјекта SIPUS
12. Предлпг др Дамоана Радпсављевића п скраћиваоу времена акредитације
студијских прпграма
13. Захтев псниваша Правнпг факултета Универзитета Унипн да се утврди неппступаое
Факултета пп Закпну п изменама и дппунама Закпна п виспкпм пбразпваоу
14. Разматраое става Ппкрајинскпг секретаријата за науку и технплпщки развпј да је пп
Закпну п универзитету („Сл. гласник РС“, бр. 21/02) зваое диплпмирани инжеоер
билп мпгуће стећи заврщеткпм пснпвних студија у трпгпдищоем трајаоу
15. Захтев Ивана Милпјевића на пснпву шлана 15. Закпна п слпбпднпм приступу
инфпрмацијама пд јавнпг знашаја за дпставу ппдатка да ли је приликпм
акредитације студијскпг прпграма диплпмских академских студија – Економија
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Факултета за екпнпмију и пплитишке науке Алфа Универзитета прихваћен избпр
наставника др Дпбрпсава Радпванпвића са Универзитета Привредна академија у
Нпвпм Саду, а да је пн бип заппслен на Виспкпј щкпли
16. Захтев Виспке струкпвне щкпле за текстил из Лескпвца за прпмену назива Шкпле
17. Пдређиваое радних група за израду прирушника за струшну праксу у виспкпм
пбразпваоу за ппједина ппља
Кратак преглед дискусије и одлука НСВО:
Инфпрмацију п раду на нацрту Закпна п виспкпм пбразпваоу дала је државни
секретар прпф. Зпрана Лужанин, кпја је рекла да је интензивни рад на изради
нацрта нпвпг Закпна п виспкпм пбразпваоу ппшеп крајем септембра, када су
фпрмиране шетири радне групе, кпје шине искљушивп припадници академске
заједнице (оих пкп 70), без представника Министарства. Тп су: Радна група за
финансираое виспкпг пбразпваоа, Радна група за прганизацију и управљаое,
Радна група за људске ресурсе и Радна група за акредитацију и квалитет студијских
прпграма. Мищљеоа је да су тп експерти, људи кпји су именпвани из академске
заједнице и да није кпректнп пптерећивати их да у међувремену дају привремене
извещтаје дпкле су стигли. Такпђе, рекла је да ће Министар бити бар на пп једнпј
седници радних група у нпвембру месецу. Министарствп је фпрмулисалп свпја два
захтева. Једнп је да Стратегија и Акципни план представљају пплазну ташку и да све
щтп се предлаже мпра да буде у складу са Стратегијпм и Акципним планпм.
Укпликп радне групе сматрају да из неких разлпга не мпже да се примеоује пнп
щтп је стратещки предвиђенп, тп треба да буде дпбрп пбразлпженп. Ппред тпга,
Министарствп је тражилп птвараое щестпг ппља, кпје би шинилп пбразпваое.
Наиме, стратещки је преппзнатп да предуслпв дпбрпг пбразпваоа представља
пбразпваое наставника и кпнсеквентнп бпљи квалитет дп-универзитетскпг
пбразпваоа. На јавнпј расправи треба да се нађе Каталпг занимаоа у (виспкпм)
пбразпваоу. Министарствп државне управе и лпкалне сампуправе има став да
треба да иде паралелни прпцес између израде тпг каталпга и нпвпг Закпна п
виспкпм пбразпваоу. Сппменула је да се паралелнп ради и ускпрп би требалп да
изађе на јавну расправу и Наципнални пквир квалификација. Истакла је да
ппменуте шетири радне групе имају рпк дп 15. децембра да предлпже рещеоа из
свпг делпкруга.
Једнпгласнп је усвпјена Пдлука п заврщетку студија студената US Medical School
кпја ће бити прпслеђена МПНТР.
Размптрен је предлпг Пдлуке п висини накнаде (таксе) за акредитацију. Накпн
дискусије, НСВП је гласаоем пдлушип да се предлпг врати Кпмисији, какп би, у
складу са измеоенпм пдредбпм шлана 13. став 16. Закпна п виспкпм пбразпваоу,
дпнела пдлуку п висини таксе, на кпју ће НСВП и Влада дати сагласнпст.
Размптрен је дппис Заједнице правних факултета Србије п признаваоу инпстраних
диплпма правника. Закљушенп је да Наципнални савет предлаже да се у пдлуци п
признаваоу диплпма за пптребе заппщљаваоа, кпју дпнпси ENIC/NARIC центар,
назнаши да је реш п диплпми правника кпји није ппзнавалац српскпг наципналнпг
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права. Такпђе је усвпјена преппрука је да се на аналпган нашин између ENIC/NARIC
центра и Министарства, са једне стране, и заинтереспваних виспкпщкплских
устанпва, са друге стране, пбезбеди примена пваквпг нашина пзнашаваоа у пдлуци
п признаваоу.
НСВП је верификпвап Листу струшних, академских и наушних назива ради
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику РС“. Кпнстатпванп је да пва листа интегрище
све називе кпје је претхпдни сазив НСВП дпнеп тпкпм 2014. гпдине, псим назива
мастера струкпвних студија, кап и називе кпје је пвај сазив Савета прплетпс усвпјип,
имајући пред спбпм два предлпга КПНУС-а. Такпђе је закљушенп да је сама листа
прилишнп неуједнашена, јер ппстпје преплитаоа, називи кпји се ппнављају, щтп све
гпвпри п пдсуству систематишнпсти у приступу. Збпг тпга ће у нареднпм перипду
мпрати да буде детаљнп анализирана. Нпвелирани Правилник п Листи струшних,
академских и наушних назива пбјављен је у „Службенпм гласнику РС“, бр. 100/15.
(Прилпг 3).
На предлпг известилаца, једнпгласнп је пдбијена жалба Универзитета
Метрппплитан на рещеое КАПК-а.
Расправа п утврђиваоу Минималних услпва за избпр у зваоа наставника ппшела је
излагаоима известилаца. Накпн дуге и кпнструктивне дискусије, у кпјпј су
ушествпвали скпрп сви шланпви НСВП, приступилп се изјащоаваоу п критеријумима
шлан пп шлан. Председник је кпнстатпвап да је усаглащенп вище пд 90% текста
минималних услпва, а да ће се расправа на пву тему наставити на следећпј
седници, када ће се затвприти и препстала птвпрена питаоа.
Настављена је расправа п Изменама и дппунама стандарда и ппступка за
акредитацију дпктпрских студија у ппљу уметнпсти, заппшета на претхпднпј
седници. Гласаоем је текст једнпгласнп усвпјен какп је предлпжен у фпрмулацији.
Затим су се присутни изјаснили п стандардима у целини, ппсле шега су стандарди
дпктпрских студија у ппљу уметнпсти једнпгласнп усвпјени.
На мплбу Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг развпја да НСВП пдреди два
представника у Радну групу за израду Стратегије интернаципнализације виспкпг
пбразпваоа, науке и академске мпбилнпсти у пквиру прпјекта SIPUS, уз сагласнпст
свих присутних шланпва НСВП, за представнике су пдређени Е. Пап и И. Булатпвић.
Размптрен је предлпг др Дамоана Радпсављевића п скраћиваоу времена
акредитације студијских прпграма. Закљушенп је да се КАПК-у прпследи елабпрат
прпфеспра Радпсављевића, какп би се пни уппзнали са оегпвим предлпзима и
дали свпје мищљеое.
Чланпви НСВП су једнпгласнп усвпјили закљушак да лице кпје је пп Закпну п
универзитету из 2002. гпдине заврщилп пснпвне студије из технишких наука у
трајаоу пд три гпдине стише титулу инжеоер, такп да став Ппкрајинскпг
секретаријата за науку и технплпщки развпј да је пп Закпну п универзитету („Сл.
гласник РС“, бр. 21/02) зваое диплпмирани инжеоер билп мпгуће стећи
заврщеткпм пснпвних студија у трпгпдищоем трајаоу није валидан.
Једнпгласнп је усвпјен захтев Виспке струкпвне щкпле за текстил из Лескпвца за
прпмену назива Шкпле у „Виспка технплпщка и уметнишка струкпвна щкпла“.
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Фпрмиране су радне групе за израду Прирушника за студентску струшну праксу у
виспкпм пбразпваоу за ппједина ппља. Радну групу за ппље медицине шине: прпф.
Даркп Плећащ, Славица Спасић и Дущица Павлпвић, кап и јпщ један прпфеспр
медицине, кпји ће, на предлпг прпф. Плећаща, накнаднп бити укљушен. За пстала
ппља радну групу шине: Раткп Никплић, Дамоан Радпсављевић, Илија Кпвашевић,
Бранислав Јеремић, Иван Булатпвић, Јелица Ђпкић и Ендре Пап.

8. СЕДНИЦА
Дневни ред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Усвајаое записника са 7. седнице НСВП
Инфпрмација п раду на нацрту Закпна п виспкпм пбразпваоу
Утврђиваое Минималних услпва за избпр у зваоа наставника
Разматраое Ппдсетника и Прирушника за студентску праксу у виспкпм пбразпваоу
Инфпрмација п Правилнику п Листи струшних, академских и наушних назива
Даваое сагласнпсти на Пдлуку КАПК п висини накнаде (таксе) за акредитацију
Пдлука п ппступаоу пп пресуди Управнпг суда пп тужби Академије лепих
уметнпсти на рещеое п пдбијаоу захтева за акредитацију студијскпг прпграма
Пснпвне академске студије - Журналистика
8. Извещтај п сппљащопј прпвери псигураоа квалитета Рашунарскпг факултета
Универитета Унипн
9. Извещтај п сппљащопј прпвери псигураоа квалитета Факултета за примеоену
екплпгију „Футура“ Универзитета Сингидунум
10. Дпгпвпр п састанку са Драганпм Аврампв, експертпм Еврппске кпмисије, п
резултатима ТЕМПУС прпјеката у регипну Западнпг Балкана
11. Текућа питаоа
Кратак преглед дискусије и одлука НСВО:
Инфпрмацију п раду на нацрту Закпна п виспкпм пбразпваоу ппднеп је ппмпћник
министра Милпван Шувакпв, кпји је известип присутне п свим активнпстима шетири
радне групе и динамици оихпвих састанака. Затим је прпф. Владица Цветкпвић
наппменуп да је прганизпвана дискусија у трајаоу пд два дана са щирпм группм
људи, где су ппзвани представници свих универзитета. Билп је пунп људи кпји
ушествују у радним групама. Други дан је дискусија била у ужем саставу и главна
идеја је била да се прикажу нека наща и инпстрана искуства. Гпсти из инпстранства
су кпнкретним дискусијама и предлпзима ппмпгли и дали неке смернице.
Ппсле дуже расправе, усвпјени су Минимални услпви за избпр у зваоа наставника
на универзитету. (Прилпг 4)
Ппсле краће расправе, НСВП је једнпгласнп усвпјип Ппдсетник за студентску праксу
у виспкпм пбразпваоу и Прирушник за студентску праксу у виспкпм пбразпваоу.
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Пба дпкумента ће бити пбјављена на сајтпвима КАПК и НСВП, какп би била
дпступна, а универзитете треба пбавестити да су Ппдсетник и Прирушник усвпјени.
Штампаое пба дпкумента ће бити мпгуће самп укпликп се пбезбеде нпвшана
средства.
Накпн садржајне дискусије, у кпјпј је ушествпвалп вище шланпва НСВП, а у кпјпј се
шулп дпста предлпга и питаоа, приступилп се гласаоу п даваоу сагласнпсти на
предлпг пдлуке кпју је дпнела Кпмисија за акредитацију п висини таксе. Накпн
гласаоа, председавајући је кпнстатпвап да је, са једним уздржаним и једним
гласпм прптив, Савет дап сагласнпст на пдлуку Кпмисије за акредитацију и прпверу
квалитета п висини пве накнаде, пднпснп таксе.
На предлпг председавајућег, пдређени су известипци за Пдлуку п ппступаоу пп
пресуди Управнпг суда пп тужби Академије лепих уметнпсти на рещеое п пдбијаоу
захтева за акредитацију студијскпг прпграма Пснпвне академске студије –
Журналистика, и тп Милан Јпванпвић и Јелица Ђпкић, кпји ће кппрдинирати са
Љиљанпм Тпдпрпвић из правне службе Министарства.
Извещтај п сппљащопј прпвери псигураоа квалитета Рашунарскпг факултета
Универитета Унипн је враћен КАПК-у са захтевпм да га КАПК кпмплетира и дппуни
свпјпм преппрукпм.
Извещтај п сппљащопј прпвери псигураоа квалитета Факултета за примеоену
екплпгију „Футура“ Универзитета Сингидунум је једнпгласнп усвпјен.
За разгпвпр са Драганпм Аврампв, експертпм Еврппске кпмисије, п резултатима
ТЕМПУС прпјеката у регипну Западнпг Балкана, делегирани су Мипдраг Ппппвић и
Дамоан Радпсављевић.

9. СЕДНИЦА
Дневни ред:
1. Усвајаое записника са 8. седнице НСВП
2. Пбавещтеое п пбјављиваоу:
Минималних услпва за избпр у зваоа наставника на универзитету
Правилника п изменама и дппунама Правилника п стандардима и ппступку
за акредитацију виспкпщкплских устанпва и студијских прпграма у делу кпји
се пднпси на стандарде за акредитацију студијских прпграма дпктпрских
студија
Правилника п листи струшних, академских и наушних назива
3. Пдређиваое известилаца пп жалби Ппљппривреднпг факултета Универзитета у
Нпвпм Саду на рещеое КАПК-а
4. Пдређиваое известилаца пп жалби Универзитета Мегатренд на рещеое КАПК-а
5. Дппис др Блажа Перпвића у име Универзитета Sympozion
6. Даваое сагласнпсти на Пдлуку КАПК-а п изменама и дппунама Пдлуке п висини
накнаде (таксе) за акредитацију
7. Предлпг за израду:
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Ппдсетника за израду и пдбрану заврщних радпва у виспкпм пбразпваоу
Ппдсетника за анкетираое у ппступку сампвреднпваоа у виспкпм
пбразпваоу
Ппдсетника за израду елекрпнских фпрмулара у виспкпм пбразпваоу
8. Извещтај п припреми ERASMUS+ прпјекта “Development of System for Performance
Evaluation for Serbian Higher Education Institutions“
9. Инфпрмација п пбјављиваоу Ппдсетника и Прирушника за студентску праксу у
виспкпм пбразпваоу
10. Текућа питаоа
Кратак преглед дискусије и одлука НСВО:
Председавајући је пбавестип шланпве НСВП да су у „Службенпм гласнику РС“
пбјављене три пдлуке НСВП:
 Минимални услпва за избпр у зваоа наставника на универзитету
 Правилник п изменама и дппунама Правилника п стандардима и ппступку за
акредитацију виспкпщкплских устанпва и студијских прпграма у делу кпји се
пднпси на стандарде за акредитацију студијских прпграма дпктпрских
студија
 Правилник п листи струшних, академских и наушних назива.
Кпнстатпванп је да Наципнални савет треба да кпригује Правилник п листи
струшних, академских и наушних назива такп да се за специјалистишке струкпвне
студије у ппљу медицинских наука захтева најмаое 60 ЕСПБ, такп да тп неће
сметати акредитацији специјалистишких студија кпје буду нпсиле 120 ЕСПБ.
За известипце пп жалби Ппљппривреднпг факултета Универзитета у Нпвпм Саду на
рещеое КАПК-а пдређени су Илија Кпвашевић и Јпван Степанпвић.
За известипце пп жалби Универзитета Мегатренд на рещеое КАПК-а пдређени су
Иван Булатпвић и Бранкп Урпщевић.
Ппсле дуже дискусије п дппису др Блажа Перпвића у име Универзитета Sympozion,
шланпви НСВП једнпгласнп су прихватили да се сашини дппис кпји би НСВП упутип
др Блажу Перпвићу, у кпјем би му се представила улпга ппјединих пргана
(Министарства и КАПК, при шему НСВП нема никаквих надлежнпсти) у ппступку
издаваоа дпзвпле за рад и ппшетне акредитације и презентпвали ставпви
Министарства, у складу са Закпнпм и дпкументацијпм кпја је предпшена НСВП.
Укпликп сматра да су му права нарущена, пн мпже пптражити пдгпварајућу судску
защтиту.
НСВП је ппсле краће дискусије једнпгласнп дап сагласнпст на Пдлуку КАПК-а п
изменама и дппунама Пдлуке п висини накнаде (таксе) за акредитацију.
НСВП је ппсле дискусије једнпгласнп задужип прпф. И. Кпвашевића да заједнп са
Кпмисијпм за акредитацију и прпверу квалитета изради Ппдсетник за анкетираое у
ппступку сампвреднпваоа у виспкпм пбразпваоу.
Извещтај п припреми ERASMUS+ прпјекта “Development of System for Performance
Evaluation for Serbian Higher Education Institutions “ ппднеп је известилац др
22

Бранислав Јеремић. Прпјектпм ће, укпликп буде пдпбрен, рукпвпдити декан
Правнпг факултета Универзитета у Бепграду.
Председавајући је пбавестип шланпве НСВП да су на сајтпве КАПК-а и Наципналнпг
савета ппстављени раније усвпјени дпкументи: Ппдсетник за студентску праксу у
виспкпм пбразпваоу и Прирушник за студентску праксу у виспкпм пбразпваоу.
У вези са дпписпм Ппвереника за инфпрмације пд јавнпг знашаја, кпнстантпванп је
да НСВП треба да му дп 20. јануара дпстави кратак извещтај п раду, а да такпђе
треба ажурирати Инфпрматпр п раду Наципналнпг савета, где ће да се пдреди лице
задуженп за кпмуникацију са грађанима. Закљушенп је да тај задатак пбаве Дејан
Ппппвић и Мипдраг Ппппвић, да Инфпрматпр ппставе на сајт, па ће га шланпви
Савета верификпвати накнаднп.
Размптрен је дппис декана Филпзпфскпг факултета, кпји прптестује щтп нема зваоа
„мастер прпфеспр предметне наставе“ у пквиру ИМТ ппља у Правилнику п листи
струшних, академских и наушних назива. Декан ће дпбити пдгпвпр да тпг зваоа
нема јер га није предлпжип КПНУС, кпји је једини пвлащћени предлагаш.

10. СЕДНИЦА
Дневни ред:
1. Усвајаое записника са 9. седнице НСВП
2. Захтев Ушитељскпг факултета Универзитета у Бепграду да са Државним
универзитетпм у Нпвпм Пазару закљуши угпвпр п ппслпвнп-технишкпј сарадои ради
кприщћеоа ппслпвнпг прпстпра
3. Пдлушиваое пп жалби Ппљппривреднпг факултета Универзитета у Нпвпм Саду на
рещеое КАПК-а
4. Пдлушиваое пп жалби Универзитета Мегатренд на рещеое КАПК-а
5. Пдређиваое известилаца пп жалби Универзитета Метрппплитан на рещеое КАПК-а
кпјим се пдбија захтев за акредитацију студијскпг прпграма МАС1 – Безбеднпст
инфпрмација – студије на даљину
6. Пдређиваое шланпва НСВП у Раднпј групи за бпрбу прптив кпрупције
7. Измена шлана 3. Правилника п листи струшних, академских и наушних назива
8. Исправка у шлану 11. Минималних услпва за избпр у зваоа наставника на
универзитету
9. Рад ENIC/NARIC центра
10. Инфпрмација п разврставаоу претхпдних и актуелних квалификација (НПКС)
11. Захтев Ппкрајинскпг секретаријата за науку и технплпщки развпј за даваое
сагласнпсти из шлана 45. ЗВП за укидаое Виспке ппслпвне щкпле струкпвних
студија у Нпвпм Саду у пквиру псниваоа Виспке щкпле струкпвних студија за
ппслпвну екпнпмију и инфпрматику у Нпвпм Саду кап оенпг правнпг следбеника
12. Апел наставника и сарадника Филпзпфскпг факултета Универзитета у Бепграду
ппвпдпм нацрта Правилника п категпризацији и рангираоу шаспписа
13. Статус диплпма Интернаципналнпг универзитета у Нпвпм Пазару
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14. Дппис КАССС-а да се Министарству за државну управу и лпкалну сампуправу
предлпжи да у нацрт Каталпга радних места и зваоа у здравству укљуши зваоа
„специјалиста струкпвних студија“
15. Предлпзи КПНУС-а за измене и дппуне Правилника п листи струшних, академских и
наушних назива:
(а) са седнице пдржане 24.12.2015. гпдине
(б) са седнице пдржане 21.1.2014. гпдине
16. Предлпг КАССС-а за измене и дппуне Правилника п листи струшних, академских и
наушних назива (у ппгледу назива струкпвни мастер)
17. Предлпг КАССС-а Минималних услпва за избпр у зваоа наставника на академијама
струкпвних студија и виспким щкплама струкпвних студија
18. Мплба Виспке щкпле струкпвних студија за пбразпваое васпиташа у Кикинди да се у
Правилнику п Листи струшних, академских и наушних назива изврще измене у
ппгледу струшнпг назива "струкпвни васпиташ"
19. Захтев за даваое сагласнпсти за прпмену назива Виспке технплпщке щкпле
струкпвних студија у Шапцу у Виспку медицинску и ппслпвнп-технплпщку щкплу
струкпвних студија
20. Представка групе бивщих студената US Medical School уписаних на Медицински
факултет Универзитета у Бепграду
21. Инфпрмација п TEMPUS и ERASMUS+ прпјектима у кпје је инвплвиран НСВП
(а) SIPUS (Strengthening of Internationalisation Policies at Universities in
Serbia)
(б) PT&SCHE (Introduction of Part-time and Short Cycle Studies in Serbia)
(в) Development of System for Performance Evaluation for Serbian HEIs
(г) Technology-enhanced Teaching
22. Текућа питаоа
Кратак преглед дискусије и одлука НСВО:
НСВП је расправљап п захтеву Ушитељскпг факултета Универзитета у Бепграду да са
Државним универзитетпм у Нпвпм Пазару закљуши угпвпр п ппслпвнп-технишкпј
сарадои ради кприщћеоа ппслпвнпг прпстпра. Кпнстатпванп је да је за пцену рада
пдељеоа Ушитељскпг факултета надлежан Универзитет у Бепграду, шији је тај
факултет шлан. Предлпженп је да Министарствп прпсвете, науке и технплпщкпг
развпја пствари кпнтакт са представницима Ушитељскпг факултета Универзитета у
Бепграду и да се устанпви да ли ппстпји пптреба за пбразпваоем ушитеља у Нпвпм
Пазару и, акп ппстпји, да ли је пптимална варијанта прекп пдељеоа Ушитељскпг
факултета Универзитета у Бепграду. Предлпг је једнпгласнп усвпјен.
Жалба Ппљппривреднпг факултета Универзитета у Нпвпм Саду на рещеое КАПК-а
је једнпгласнп усвпјена. Ппнищтенп је рещеое Кпмисије за акредитацију и прпверу
квалитета и предмет враћен на ппнпвнп пдлушиваое.
Жалба Универзитета Мегатренд на рещеое КАПК-а је усвпјена и дпнесенп је
рещеое п акредитацији студијскпг прпграма дпктпрских студија на Факултету за
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међунарпдну екпнпмију и Факултету за ппслпвне студије Мегатренд универзитета,
уз пдпбреое за упис дп 20 студената.
За известипце пп жалби Универзитета Метрппплитан на рещеое КАПК-а, кпјим се
пдбија захтев за акредитацију студијскпг прпграма МАС1 – Безбеднпст
инфпрмација – студије на даљину, пдређени су прпф. др Ендре Пап и прпфеспр
Дамјан Радпсављевић.
За шлана из састава НСВП у Раднпј групи за бпрбу прптив кпрупције пдређен је
прпфеспр Владица Цветкпвић.
Једнпгласнп су усвпјене измене шлана 3. Правилника п листи струшних, академских
и наушних назива, кап и исправке технишких грещака кпје се пднпсе на групацију
медицинских наука и криминалистишких наука.
Инфпрмацију п прпблемима у раду ENIC/NARIC центра дала је државна секретарка
прпф. др Зпрани Лужанин. Пна је замплила да се фпрмира кпмисија или да се
фпрмулищу правила на кпји нашин да се третирају диплпме из Велике Британије
(кпје нису усклађене са Бплпоским системпм) и диплпме из Сједиоених
Америшких Држава (кпје нису у Бплпоскпм систему). Накпн кпнструктивне
дискусије, предлпжени су тимпви кпји би са представницима Министарства,
пднпснп са ENIC/NARIC центрпм пвп питаое размптрили. Председавајући је за
Велику Британију предлпжип академика Ђпрђа Шијашкпг и прпфеспра Дејана
Ппппвића, а за Сједиоене Америшке Државе предлпжени су прпфеспр Бранкп
Урпщевић и прпфеспр Бранислав Јеремић, дпк су за признаваое медицинских
специјализација пдређени академик Владимир Кпстић и прпфеспр Даркп Плећащ.
Инфпрмацију п разврставаоу претхпдних и актуелних квалификација (НПКС) дала је
ппсебна саветница министра Мирјана Бпјанић. Предлпженпм щемпм су
пбухваћене самп и искљушивп квалификације из нпвпг система. Предлпг је да се
утврде и стандарди за акредитацију медицинских специјализација (сада у
надлежнпсти Министарства здравља), какп би мпгле бити вреднпване кап
квалификације стешене у виспкпм пбразпваоу. Предлпг МПНТР је једнпгласнп
усвпјен.
Наципнални савет за виспкп пбразпваое није дап сагласнпст на захтев
Ппкрајинскпг секретаријата за науку и технплпщки развпј за укидаое Виспке
ппслпвне щкпле струкпвних студија у Нпвпм Саду у пквиру псниваоа Виспке щкпле
струкпвних студија за ппслпвну екпнпмију и инфпрматику у Нпвпм Саду кап оенпг
правнпг следбеника.
У вези с Апелпм наставника и сарадника Филпзпфскпг факултета Универзитета у
Бепграду ппвпдпм нацрта Правилника п категпризацији и рангираоу шаспписа,
ппсле расправе је закљушенп да НСВП, уз пдгпварајуће кпнсултације, пдреди за
сваку пд наушних пбласти у друщтвенп-хуманистишкпм ппљу, јпщ један брпј
најквалитетнијих светских шаспписа, а кпји стицајем пкплнпсти нису на SSCI, нити на
SCIMAGO листи.
Усвпјенп је да се за следећу седницу припреми извещтај НСВП п статусу диплпма
Интернаципналнпг универзитета у Нпвпм Пазару и да известипци буду Иван
Булатпвић, Ендре Пап и Мипдраг Ппппвић.
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Ппдржан је захтев КАССС-а да се Министарству за државну управу и лпкалну
сампуправу предлпжи да у нацрт Каталпга радних места и зваоа у здравству
укљуши зваое „специјалиста струкпвних студија“.
Усвпјене су измене и дппуне Правилника п листи струшних, академских и наушних
назива пп предлпзима КПНУС-а, кпји се пднпсе на Факултет технишких наука
Универзитета у Нпвпм Саду
Усвпјен је предлпг КАССС-а за измене и дппуне Правилника п листи струшних,
академских и наушних назива у ппгледу назива струкпвни мастер.
Ппвпдпм предлпга КАССС-а за Минималне услпве за избпр у зваоа наставника на
академијама струкпвних студија и виспким щкплама струкпвних студија,
председавајући је пвластип прпфеспра Јпвана Степанпвића, прпфеспра Бранислава
Јеремића и прпфеспра Дамоана Радпсављевића да припреме материјал за следећу
седницу.
Наципнални савет за виспкп пбразпваое једнпгласнп је усвпјип предлпг за прпмену
назива Виспке технплпщке щкпле струкпвних студија у Шапцу у Виспку медицинску
и ппслпвнп-технишку щкплу струкпвних студија.
Наципнални савет за виспкп пбразпваое дап је сагласнпст да се група бивщих
студената US Medical School (у стешају), уписаних на Медицински факултет
Универзитета у Бепграду, упищу на медицинске факултете у Крагујевцу, Нпвпм Саду
и Нищу, на пснпву оихпве друге жеље кпју су изјавили у првпбитнп спрпведенпј
анкети.
Наципнални савет је инфпрмисан п раду на TEMPUS и ERASMUS+ прпјектима у кпје
је инвплвиран НСВП:
 (а) SIPUS (Strengthening of Internationalisation Policies at Universities in Serbia)
 (б) PT&SCHE (Introduction of Part-time and Short Cycle Studies in Serbia)
 (в) Development of System for Performance Evaluation for Serbian HEIs
 (г) Technology-enhanced Teaching.

11. СЕДНИЦА
Дневни ред:
1. Усвајаое записника са 10. седнице НСВП
2. Пдлушиваое пп жалби Универзитета Метрппплитан на рещеое КАПК-а кпјим се
пдбија захтев за акредитацију студијскпг прпграма МАС1 – Безбеднпст
инфпрмација – студије на даљину
3. Пдлушиваое пп жалби Академије лепих уметнпсти на рещеое п пдбијаоу захтева
за акредитацију студијскпг прпграма Пснпвне академске студије – Журналистика
(ппступак пп пресуди Управнпг суда)
4. Пдређиваое известилаца пп жалби Универзитета Метрппoлитан на рещеое КАПК-а
кпјим се пдбија захтев за акредитацију студијскпг прпграма Пснпвне академске
студије – Инфпрмаципни системи на српскпм и енглескпм језику и студије на
даљину
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5. Пдређиваое известилаца пп жалби Интернаципналнпг универзитета у Нпвпм
Пазару на рещеоа КАПК-а кпјима се пдбијају захтеви за акредитацију студијских
прпграма:
(а) ПАС4 – Васпиташ деце предщкплскпг узраста
(б) МАС1 – Васпиташ деце предщкплскпг узраста
(в) ПАС4 – Психплпгија
(г) МАС1 – Примеоена психплпгија
6. Исправка у шлану 11. Минималних услпва за избпр у зваоа наставника на
универзитету
7. Извещтај п предлпгу КАССС-а Минималних услпва за избпр у зваоа наставника на
академијама струкпвних студија и виспким щкплама струкпвних студија
8. Предлпг КАПК-а да се у Листу струшних, академских и наушних назива уврсти назив
„мастер – лидерствп у пбразпваоу“
9. Предлпг КПНУС-а за измене и дппуне Правилника п листи струшних, академских и
наушних назива у вези са иницијативпм Сената Универзитета у Нищу (Факултет
защтите на раду)
10. Извещтај КАПК-а п сппљащопј прпвери псигураоа квалитета Факултета зa физишку
хемију Универзитета у Бепграду
11. Иницијатива КАПК-а п ппкретаоу ппступка за измене и дппуне стандарда за
акредитацију виспкпщкплских устанпва и студијских прпграма
12. Инфпрмација п пдлукама КАПК-а o:
(a) прекиду праксе прихватаоа захтева виспкпщкплских устанпва за измену и
дппуну акредитпваних студијских прпграма
(б) предаји захтева и дпкументације за акредитацију и сппљащоу прпверу
квалитета
13. Пригпвпр прпф. др Сретена Ћузпвића збпг неизврщеоа угпвпра п делу кпјим је пд
стране КАПК-а именпван за рецензента акредитације Нищке ппслпвне щкпле
14. Инфпрмација п превазилажеоу прпблема у раду ENIC/NARIC центра
15. Захтев ректпра Универзитета Метрппплитан за аутентишнп тумашеое упутстава
НСВП за припрему дпкументације за акредитацију и за припрему материјала за
акредитацију студијскпг прпграма кпји се реализује ушеоем на даљину
16. Извещтај п пдлуци Наставнп-наушнпг већа Медицинскпг факултета ппвпдпм захтева
групе студената некадащое US Medical School
17. Инфпрмација п Erasmus+ прпјекту PT&SCHE (Part Time & Short Cycle in Higher
Education) прпјекту и TEMPUS прпграму RODOS
18. Дппис Универзитета уметнпсти у Бепграду да се Министарству за државну управу и
лпкалну сампуправу предлпже измене и дппуне у нацрту Каталпга радних места у
виспкпм пбразпваоу (у ппгледу раднпг места редпвни прпфеспр у ппљу уметнпсти
и уметнишких сарадника)
19. Предлпг мр Милана Алексића п дефинисаоу критеријума за дпнпщеое пдлука п
даваоу акредитације, п слаоу акта уппзпреоа, пднпснп п пдбијаоу акредитације
студијских прпграма и виспкпщкплских устанпва
20. Петиција студената и диплпмаца студијскпг прпграма Пбразпваое наставника
предметне наставе Филпзпфскпг факултета Универзитета у Бепграду кпјпм траже
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дппуну Правилника п Листи струшних, академских и наушних назива унпщеоем
академскпг назива мастер прпфеспр предметне наставе
21. Инфпрмација п даваоу сагласнпсти НСВП на Пдлуку КАПК-а п измени и дппуни
Пдлуке п висини накнаде за акредитацију виспкпщкплских устанпва и студијских
прпграма
22. Текућа питаоа
Кратак преглед дискусије и одлука НСВО:
У вези са жалбпм Универзитета Метрппплитан на рещеое КАПК-а кпјим се пдбија
захтев за акредитацију студијскпг прпграма МАС1 – Безбеднпст инфпрмација–
студије на даљину, ппсле излагаоа известилаца и краће дискусије, Наципнални
савет је једнпгласнп усвпјип извещтај и предлпг известилаца и да се жалба усвпји,
рещеое КАПК-а ппнищти и предмет врати Кпмисији за акредитацију на ппнпвнп
пдлушиваое.
Пдбијена је у целпсти жалба Академије лепих уметнпсти на рещеое п пдбијаоу
захтева за акредитацију студијскпг прпграма Пснпвне академске студије –
Журналистика (ппступак пп пресуди Управнпг суда).
За известипце пп жалби Универзитета Метрппoлитан на рещеое КАПК-а кпјим се
пдбија захтев за акредитацију студијскпг прпграма Пснпвне академске студије –
Инфпрмаципни системи на српскпм и енглескпм језику и студије на даљину
пдређени су Раткп Никплић и Драган Ђпрђевић.
За известипце пп жалби (Интернаципналнпг) универзитета у Нпвпм Пазару на
рещеоа КАПК-а кпјима се пдбијају захтеви за акредитацију студијских прпграма:
 (а) ПАС4 – Васпиташ деце предщкплскпг узраста
 (б) МАС1 – Васпиташ деце предщкплскпг узраста
 (в) ПАС4 – Психплпгија
 (г) МАС1 – Примеоена психплпгија
пдређени су Иван Булатпвић и Илија Кпвашевић.
Једнпгласнп је усвпјена исправка у шлану 11 (за ппље друщтвенп-хуманистишких
наука) Минималних услпва за избпр у зваоа наставника на универзитету.
Ппсле излагаоа известиплаца п предлпгу КАССС-а Минималних услпва за избпр у
зваоа наставника на академијама струкпвних студија и виспким щкплама
струкпвних студија и дискусије, председавајући је кпнстатпвап да је пшигледнп да
сви желе да унапреде квалитет, да је ппкущај направљен, али да има прпстпра да
Закпн измени неке ствари. За сада је пвп најбпљи предлпг на пснпву кпјег је јаснп у
кпм правцу треба ићи. Извещтај је једнпгласнп усвпјен.
Наципнални савет је размптрип Предлпг КПНУС-а за измене и дппуне Правилника п
листи струшних, академских и наушних назива. Известилац Мипдраг Ппппвић је
уппзнап присутне да ппстпје две групе питаоа:
Прва се пднпси на захтев Рударскп-геплпщкпг факултета Универзитета у Бепграду.
Захтев Рударскп-геплпщкпг факултета, какп је траженп, већ је усвпјен на
Наципналнпм савету и изврщенп је унпщеое у Правилник. Међутим, стицајем
пкплнпсти, десилп се да Наципнални савет има два правилника. Један је Правилник
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п листи зваоа, а други је Правилник п наушним ппљима. Направљена је измена у
Правилнику п листи зваоа, а није спрпведена измена у Правилнику п наушним
ппљима, такп да та два правилника нису у сагласнпсти. Предлпжип је да се
Правилник п наушним ппљима дппуни и да се тп пбјави у "Службенпм гласнику РС",
ппсле шега ће назив ппља ући у Шифарник, кпји се фпрмира на пснпву тпг
правилника. Пвај предлпг је једнпгласнп усвпјен.
Други деп се пднпси на захтев Факултета защтите на раду Универзитета у Нищу.
Према изјави тадащоег председника Наципналнпг савета, др Срђана Станкпвића, п
тпме се расправљалп на Наципналнпм савету у претхпднпм сазиву у фебруару 2014.
гпдине, па је на пснпву увида у записник устанпвљенп да је тај предлпг пдбијен.
Наципнални савет тада великпм већинпм гласпва (15:1) није усвпјип захтев
Факултета.
Наципнални савет је примип к знаоу Извещтај КАПК-а п сппљащопј прпвери
псигураоа квалитета Факултета зa физишку хемију Универзитета у Бепграду.
У вези с иницијативпм КАПК-а п ппкретаоу ппступка за измене и дппуне стандарда
за акредитацију виспкпщкплских устанпва и студијских прпграма, кпнстатпванп да
се ради п вепма дпбрпј и кприснпј иницијативи за унапређеое и квалитета и
система пбразпваоа Србије. Председник КАПК, Ћемал Дплићанин, навеп је са
кпјим прпблемима се сусрећу у Кпмисији, пппут шиоенице да су стандарди у
ппјединим сегментима недпвпљнп јаснп дефинисани, да пстављају мпгућнпст да се
и Кпмисија при дпнпщеоу пдлука вепма тещкп сналази, а нису искљушене
мпгућнпсти да и Кпмисија направи пдређене прппусте при дпнпщеоу пдлука.
Ппсебни прпблеми се ппјављују кад су у питаоу јединице ван седищта, кап и кад се
имају у виду зваоа наставника вещтина. Накпн пвпг излагаоа, птвпрена је
дискусија ппсле кпје је председник КАПК-а предлпжип је да се фпрмира кпмисија
кпја ће да утврди щта треба да се меоа у стандардима. КАПК ће дати три шлана
кпмисије, а НСВП два свпја шлана. За шланпве кпмисије пдређени су Милан Алексић
и Иван Булатпвић.
Председник КАПК-а је дап пбразлпжеое пдлука КАПК-а o:
 прекиду праксе прихватаоа захтева виспкпщкплских устанпва за измену и
дппуну акредитпваних студијских прпграма
 предаји захтева и дпкументације за акредитацију и сппљащоу прпверу
квалитета.
У пквиру инфпрмације п превазилажеоу прпблема у раду ENIC/NARIC центра,
Бранислав Јеремић и Бранкп Урпщевић су инфпрмисали присутне да су ппмпгли
пкп америшких диплпма кпликп су мпгли. Неппхпднп је да МПНТР пбавещтава
Савет п свим активнпстима кад је у питаоу рад ENIC/NARIC центра, какп би се
радилп на тпме да се сви прпблеми пп пвпм питаоу превазиђу.
У вези са захтевпм ректпра Универзитета Метрппплитан за аутентишнп тумашеое
упутстава НСВП за припрему дпкументације за акредитацију и за припрему
материјала за акредитацију студијскпг прпграма кпји се реализује ушеоем на
даљину, Наципнални савет је пдредип Ендре Папа да припреми пдгпвпр, кпји би се
затим упутип ппднпсипцу захтева.
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У расправи п Извещтају п пдлуци Наставнп-наушнпг већа Медицинскпг факултета
ппвпдпм захтева групе студената некадащое US Medical School, известилац Даркп
Плећащ је ппднеп извещтај и уппзнап Савет са пдлукпм Наставнп-наушнпг већа
Медицинскпг факултета Универзитета у Бепграду ппвпдпм захтева групе студената
некадащое US Medical School п наставку щкплпваоа на Медицинскпм факултету у
Бепграду. У извещтају и пдлуци Наставнп-наушнпг већа Медицинскпг факултета
утврђени су критеријуми на пснпву кпјих се даје мпгућнпст да студенти некадащое
US Medical School мпгу наставити студије, пп наставнпм плану и прпграму
Медицинскпг факултета у Бепграду. Савет је прихватип извещтај.
У пквиру Инфпрмације п Erasmus+ PT&SCHE (Part Time & Short Cycle in Higher
Education) прпјекту и TEMPUS прпграму RODOS Бранислав Јеремић је пбавестип
Савет п активнпстима кпје се предузимају кпд прпјеката у кпјима је НСВП укљушен
или треба да ушествује у будућим прпјектима. Истакап је да се углавнпм ради п
прпјектима кпји су у заврщнпј фази и да су тп прпјекти кпји су заппшети у мандату
претхпднпг сазива Савета, псим прпјекта Erasmus+ PT&SCHE, кпји је заппшеп крајем
2015. гпдине. Испред НСВП за праћеое и кппрдинациују рада на пвпм прпјекту
предлпжени су
председник Наципналнпг савета, прпф. Дејан Ппппвић и
пптпредседник прпф. Бранислав Јеремић.
Ппвпдпм дпписа Универзитета уметнпсти у Бепграду да се Министарству за
државну управу и лпкалну сампуправу предлпже измене и дппуне у нацрту
Каталпга радних места у виспкпм пбразпваоу (у ппгледу раднпг места редпвни
прпфеспр у ппљу уметнпсти и уметнишких сарадника), закљушенп је да се пвај дппис
пбједини са слишним дпписима кпји су раније разматрани и да се Министарству за
државну управу и лпкалну сампуправу предлпже измене и дппуне у нацрту
Каталпга радних места у виспкпм пбразпваоу.
У вези са петицијпм студената и диплпмаца Филпзпфскпг факултета Универзитета у
Бепграду, кпја се пднпси на дппуну Правилника п Листи струшних, академских и
наушних назива унпщеоем академскпг назива „мастер прпфеспр предметне
наставе“, НСВП је, имајући у виду пдредбе Закпна п виспкпм пбразпваоу и свпју
праксу пд какп је фпрмиран пвај сазив, заузеп став да се пна упути КПНУС-у, какп
би, кап пвлащћени предлагаш, размптрип питаое у вези са предлпженим дппунама
у Листи назива. Укпликп КПНУС закљуши да је захтев пправдан, усвпјиће га и
упутити кап предлпг Наципналнпм савету на пдлушиваое.

3. ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ П РАДУ КАПК ЗА ПЕРИПД 25.6.2015 – 31.3.2016.
Резиме:
Кпмисија за акредитацију и прпверу квалитета у нпвпм саставу пд 16 шланпва
кпнституисана је на првпј седници пдржанпј 14. јула 2015. гпдине. У прптеклпм перипду,
Кпмисија је пдржала 16 седница, на кпјима је пдлушивала п акредитацији виспкпщкплских
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устанпва и студијских прпграма кпјима је истекап петпгпдищои перипд пд прве
акредитације, п акредитацији нпвих студијских прпграма, разматрала је и низ захтева
везаних за измене и дппуне акредитпваних студијских прпграма. КАПК је у пвпм перипду
акредитпвала 6 виспкпщкплских устанпва. Такпђе је акредитпванп 97 студијских прпграма.
Највище студијских прпграма је акредитпванп у ппљу друщтвенп-хуманистишких наука и
ппљу уметнпсти. У истп време је за 68 студијских прпграма упућен акт уппзпреоа, највище
у ппљу друщтвенп-хуманистишких наука и ппљу уметнпсти, а дпнетп је 37 рещеоа п
пдбијаоу захтева за акредитацију. КАПК је разматрала и извещтај п сппљащопј прпвери
квалитета виспкпщкплске устанпве и усвпјен је извещтај п сппљащопј прпвери квалитета
за 1 факултет.
КАПК је, кап пунпправни шлан, ушествпвала у раду Генералне скупщтине ENQA, кпја
је пдржана у пктпбру 2015. гпдине у Даблину, Ирска. Чланпви Кпмисије су, такпђе,
ппјединашнп или групнп, ушествпвали на вище међунарпдних скуппва ппсвећених
унапређеоу квалитета у виспкпм пбразпваоу и узели ушещћа у раду радних група у
прганизацији Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг развпја. У циљу ппбпљщаоа
квалитета у виспкпм пбразпваоу и ппстизаоу стандарда у складу са захтевима
ппстављеним у еврппскпм пбразпвнпм прпстпру, Кпмисија је, у сарадои са НСВП,
приступила изради предлпга измене и дппуне стандарда за акредитацију и сппљащоу
прпверу квалитета.
Детаљан извещтај Кпмисије за акредитацију и прпверу квалитета дат је у Прилпгу 5.

4. УЧЕШЋЕ НСВП У РАДУ РЕЛЕВАНТНИХ ТЕЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
4.1 Савет прпјекта Стратегије развпја пбразпваоа у Србији
Председник НСВП је шлан Савета прпјекта Стратегије развпја пбразпваоа у Србији,
шија је улпга ппщте усмераваое и кпнтрпла рада на Прпјекту. У 2015. гпдини пажоа је
била ппсвећена Акципним планпвима за Стратегију развпја пбразпваоа.
4.2 Радна група за израду нпвпг Закпна п виспкпм пбразпваоу
У Радну групу за кппрдинацију израде нпвпг Закпна п виспкпм пбразпваоу
именпван је, кап председник НСВП, прпф. др Дејан Ппппвић. Ппред тпга, у радним
групама за ппједине пбласти Закпна ангажпвани су и шланпви НСВП прпф. др Бранкп
Урпщевић, прпф. др Бранислав Јеремић, прпф. др Владица Цветкпвић и прпф. др Мипдраг
Ппппвић.
4.3 HERE тим
За шлана HERE тима из састава НСВП изабран је прпф. др Владица Цветкпвић, кпји
је затим изабран и за председника HERE тима и, у тпм свпјству, шлана Радне групе за
кппрдинацију израде нпвпг Закпна п виспкпм пбразпваоу.
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4.4 Радна група за Наципнални пквир квалификација у виспкпм пбразпваоу
Прпф. др Дејан Ппппвић, председник НСВП, узеп је ушещћа у заврщним фазама
рада Кпмисије за дпнпщеое Јединственпг пквира квалификација Републике Србије.
4.5 Прегпварачка група за Ппглавље 26 – пбразпваое и култура приступних прегпвпра
са ЕУ
За шлана Прегпварашке групе за Ппглавље 26 – пбразпваое и култура приступних
прегпвпра са ЕУ пдређен је прпф. др Дејан Ппппвић, а за заменика прпф. др Бранкп
Урпщевић.
4.6 Радна група за минималне критеријуме за избпр наставника на академским
студијама
У радну групу именпвани су: за медицинске науке – академик Владимир Кпстић и
прпф. Даркп Плећащ; за прирпднп-математишке науке – академик Ђпрђе Шијашки и прпф.
Ендре Пап; за технишкп-технплпщке науке – прпф. Мипдраг Ппппвић и прпф. Бранислав
Јеремић; за ппље друщтвенп-хуманистишких наука – прпф. Дејан Ппппвић и прпф. Бранкп
Урпщевић; за ппље уметнпсти – прпф. Милан Алексић и прпф. Јелица Ђпкић.
4.7 Ректпрски савет КПНУС-а и скупштина КПНУС-а
Председник НСВП присуствује седницама Ректпрскпг савета КПНУС-а и
Скупщтинама КПНУС-а у циљу пбезбеђеоа щтп бпље кппрдинације са пвим телима.

5.МЕЂУНАРПДНЕ АКТИВНПСТИ НСВП

5.1 Учешће у међунарпдним прпјектима
У пквиру ТЕМПУС, пднпснп ERASMUS+, прпјеката, НСВП је предузимап низ кпрака
у циљу ппщтег усмераваоа и усаглащаваоа тема прпјеката. Пд ппсебнпг знашаја су у пвпм
ппгледу, свакакп, наципнални стратещки прпјекти (структурне мере) где су и даље шиоени
ппкущаји, са маое или вище успеха, да се, заједнп са Министарствпм прпсвете, пви
прпјекти усмеравају ка циљевима пд стратещке важнпсти за виспкп пбразпваое. Важнп је
наппменути да је НСВП пре некпликп гпдина бип ппкреташ иницијативе да се прганизују
дпбрп замищљени стратещки прпјекти и да се такп, инаше знашајна средства, бпље и
ефикасније искпристе.
НСВП је наставип са радпм кап шлан кпнзпрцијума у следећим Темпус прпјектима
у 2015. гпдини:
- „Restructuring of doctoral studies in Serbia - RODOS”, JP544093-2013, кпјим
рукпвпди КПНУС;
- „Strengthening of Internationalisation Policies at Universities in Serbia – SIPUS“,
JP544538-2013, кпјим рукпвпди Универзитет у Нпвпм Саду.
- „Introduction of part-time and short cycle studies in Serbia - PT&SCHE“, JP5618682015, кпјим рукпвпди Tallinn University.
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Представници НСВП су ушествпвали на низу састанака кпји су прганизпвани какп у
земљи, такп и у инпстранству (студијске ппсете, радипнице, кпнференције). НСВП
наставља са активним ушествпваоем у пбликпваоу предлпга нпвих ERASMUS+ прпјеката,
кпјима рукпвпде друге виспкпщкплске устанпве.
5.2 Учешће у раду еврппских тела и фпрума
Кпмисија за акредитацију и прпверу квалитета, кап раднп телп НСВП, пунпправни
је шлан еврппских удружеоа акредитаципних тела – ENQA и EQAR.

6. ЗАКЉУЧАК
У складу са свпјим надлежнпстима и задацима дефинисаним Закпнпм п виспкпм
пбразпваоу, Наципнални савет за виспкп пбразпваое је у перипду на кпји се пвај извещтај
пднпси, кап и у целпкупнпм дпсадащоем раду, свпје активнпсти примарнп усмерип ка:
праћеоу развпја виспкпг пбразпваоа у Србији и оегпве усклађенпсти са
еврппским и међунарпдним стандардима;
предлагаоу пплитике виспкпг пбразпваоа Министарству надлежнпм за ппслпве
виспкпг пбразпваоа и науке;
дефинисаоу нпрматива и стандарда за рад виспкпщкплских устанпва,
утврђиваоу минималних критеријума за избпр наставника у виспкпщкплским
устанпвама;
предлпзима за измене и дппуне Закпна п виспкпм пбразпваоу;
реализацији акципних планпва у вези са Стратегијпм развпја пбразпваоа у
Републици Србији дп 2020. гпдине;
изради Наципналнпг пквира квалификација за виспкп пбразпваое.
Ппсебнп треба нагласити да су у пвпм сазиву дпнети измеоени стандарди за
акредитацију дпктпрских студија и усвпјени минимални критеријума за избпр наставника
у виспкпщкплским устанпвама.
На бази предлпга КПНУС-а и КАССС-а, НСВП је и у пвпм перипду врщип
мпдификације Листе наушних, уметнишких, пднпснп струшних пбласти у пквиру ппља (шлан
27. ЗВП), кап и Листе струшних, академских и наушних назива са назнакпм зваоа
пдгпварајућег степена студија и скраћенице струшних, академских и наушних назива.
У пквиру ппступка акредитације вищих и виспких щкпла, кап и универзитета и
академија, у складу са пвлащћеоима пп ЗВП, НСВП је у другпм степену рещавап жалбе
виспкпщкплских устанпва на првпстепене пдлуке п акредитацији студијских прпграма и
виспкпщкплских устанпва. НСВП је 2015. гпдине у пптпунпсти прилагпдип прпцедуру
рещаваоа жалби пдредбама Закпна п ппщтем управнпм ппступку. У извещтајнпм
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перипду, НСВП је дпнеп пдлуке у щест ппступака пп жалбама на рещеоа КАПК-а, при шему
је две жалбе пдбип, две жалбе прихватип и вратип предмет на ппнпвп рещаваое КАПК-у,
а две жалбе прихватип и дпнеп рещеое п акредитацији студијских прпграма.
НСВП је вепма активнп ушествпвап какп у раду разлишитих тела и пргана у држави,
такп и у разлишитим међунарпдним активнпстима. Треба нагласити активнп ушещће
председника НСВП на седницама Ректпрскпг савета КПНУС-а и Скупщтине КПНУС-а.
У пквиру рада на међунарпдним прпјектима, треба нагласити ушещће шланпва
НСВП у стратещким ТЕМПУС, пднпснп ERASMUS+ прпјектима, кап и у ппгледу усмераваоа
стратещких структурних мера у склппу пвих прпграма.
Кпмисија за акредитацију и кпнтрплу квалитета представља Закпнпм устанпвљенп
раднп телп НСВП. КАПК је у прптеклпм перипду у пснпви активнп и успещнп радила на
акредитацији виспкпщкплских устанпва Србије. НСВП ппздравља став КАПК-а да се
акредитација пдељеоа изван седищта виспкпщкплске устанпве ппдвргне мнпгп
стрпжијим прпцедурама негп дп сада, јер је свесна наслеђених прпблема у пвпм дпмену.
Ппсебнп треба истаћи да је КАПК успела да пствари статус пунпправнпг шлана
еврппских удружеоа акредитаципних тела ENQA и EQAR. Тиме је Република Србија
дпстигла впдећу ппзицију у дпмену пбезбеђеоа квалитета у виспкпм пбразпваоу у
регипну Западнпг Балкана, кап и у регипну бивще Југпславије, щтп представља признаое
виспкпм щкплству Србије, кпја заузима знашајну ппзицију у Прпстпру виспкпг пбразпваоа
Еврппе (EHEA). Ту ппзицију дпдатнп наглащава шиоеница да је Универзитет у Бепграду
сврстан између 301. и 400. места на Шангајскпј листи најбпљих светских универзитета, кап
најбпље рангиран на целпкупнпм прпстпру Југпистпшне Еврппе. Инаше, рангираоу је
ппдвргнутп прекп 20.000 универзитета у свету.
Лпгистишка ппдрщка пд стране Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг
развпја је у 2015. гпдини била бпља негп раније. Пбезбеђена је једна радна прпстприја у
Палати „Србија“, где се, пп правилу, пдржавају седнице НСВП. Пзбиљан прпблем
представља пкплнпст да се за рад НСВП не издвајају никаква средства, такп да шланпви
НСВП сами ппкривају шак и елементарне трпщкпве, кап щтп су, на пример, трпщкпви
путпваоа на седнице. Административна ппдрщка такпђе је непдгпварајућа, јер један
службеник ппкрива, ппред НСВП, рад јпщ друга два наципнална савета, са кпјима НСВП
дели и ппменуту радну прпстприју.
Пснпвна пријентација НСВП у нареднпм перипду треба да буде:
впђеое прпцеса придруживаоа Еврппскпј унији у дпмену виспкпг пбразпваоа;
рад на нпвпм Закпну п виспкпм пбразпваоу;
унапређеое етишких стандарда у виспкпм пбразпваоу, ппсебнп у кпнтексту бпрбе
прптив кпрупције и плагијата;
сарадоа са Наципналним саветпм за науку, ппсебнп у дпмену дпктпрских студија;
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даљи рад на фпрмираоу Јединственпг наципналнпг пквира квалификација
Републике Србије и оегпва сектпрска разрада;
унапређеое дпктпрских студија у Републици Србији;
активнпсти усмерене ка бпљпј интеграцији универзитета у Србији;
даље усаврщаваое стандарда за акредитацију у светлу изврщене акредитације
виспкпщкплских устанпва у Србији;
интензивираое међунарпдних активнпсти.
Имајући у виду указиваоа академске заједнице и медија на примере плагијата,
кап и резплуцију Еврппскпг парламента 2015/2892(RSP), пд 28.1.2016. гпдине, у кпјпј
ппзива академске институције да заједнп са државним властима Републике Србије усвпје
пдгпварајућа правила какп би се истражили слушајеви плагијата и спрешилп оихпвп
ппнављаое у будућнпсти, НСВП ће питаоима етишнпсти у наушнп-пбразпвнпј сфери
наставити да ппклаоа пуну пажоу. У тпм кпнтексту, наставиће се сарадоа са КПНУС-пм и
КАССС-пм, какп би се стандарди већ уграђени у етишке кпдексе ппјединих универзитета
пренели на целпкупну академску заједницу. Пдгпвпрнпст је виспкпщкплских устанпва да
пбезбеде услпве да се плагијати „не исплате“ и да ушесници у таквим ппдухватима у пунпј
мери снпсе ппследице.
Ппред тпга, НСВП ће и даље улагати наппре да артикулище интересе, ставпве и
жеље академске заједнице и да, ствпривщи атмпсферу узајамнпг разумеваоа свих
субјеката (Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг развпја, регулатпрних и струшних
пргана, виспкпщкплских устанпва), дппринесе спрпвпђеоу рефпрмских прпцеса и
убрзанпј интеграцији виспкпг пбразпваоа Србије у ЕУ, пбезбеђеоем знашајне улпге нащпј
држави у Прпстпру виспкпг пбразпваоа Еврппе. Уз све прпблеме кпји настају збпг
неадекватнпг финансираоа, мреже виспкпщкплских устанпва кпја је настајала на
несистематишан, ппнекад и хаптишан нашин, великих разлика у квалитету устанпва и
наставнп-наушнпг кадра и непдгпварајуће уписне пплитике, не смеју се пренебрегнути
знашајна дпстигнућа. Виспкпщкплске устанпве Србије ппстале су пунпправни шланпви
Еврппскпг академскпг прпстпра, наставни планпви и прпграми су знашајнп унапређени, а
впдећи српски универзитети дпбрп су рангирани на Шангајскпј листи светских
универзитета.
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