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1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 

 

Извештај о раду Националног савета за високо образовање Републике 

Србије (НСВО) обухвата период од 1. априла 2016. године до 31. марта 2017. 

године.  

 

Народна скупштина Републике Србије изабрала је, на првој седници Првог 

редовног заседања у 2015. години, одржаној 10.3.2015. године, 21 члана НСВО. То 

су:  

1. др Јован Степановић, редовни професор Технолошког факултета 

Универзитета у Нишу 

2. др Владица Цветковић, дописни члан САНУ, редовни професор Рударско-

геолошког факултета Универзитета у Београду  

3. др Драган Ђорђевић, редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Нишу 

4. др Илија Ковачевић, редовни професор Факултета техничких наука 

Универзитета у Новом Саду 

5. др Ендре Пап, редовни професор Универзитета Сингидунум 

6. академик Ђорђе Шијачки, Институт за физику Универзитета у Београду 

7. др Слободан Грубачић, дописни члан САНУ, професор емеритус 

Универзитета у Београду 

8. др Душан Николић, редовни професор Правног факултета Универзитета у 

Новом Саду 

9. др Дејан Поповић, редовни професор Правног факултета Универзитета у 

Београду 

10. академик Владимир Костић, редовни професор Медицинског факултета 

Универзитета у Београду 

11. мр Милан Алексић, редовни професор Филолошко-уметничког факултета 

Универзитета у Крагујевцу 

12. др Јелица Ђокић, редовни професор Факултета драмских уметности 

Универзитета уметности у Београду 

13. др Дамњан Радосављевић, професор Високе пословно-техничке школе 

струковних студија у Ужицу 

14. др Иван Булатовић, професор Београдске пословне школе – Висока 

школа струковних студија у Београду 

15. др Бранко Урошевић, редовни професор Економског факултета 

Универзитета у Београду 

16. др Миодраг Поповић, редовни професор Електротехничког факултета 

Универзитета у Београду 

17. др Дарко Плећаш, редовни професор Медицинског факултета 

Универзитета у Београду 

18. др Милан Јовановић, редовни професор Факултета политичких наука 

Универзитета у Београду 
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19. др Бранислав Јеремић, редовни професор Машинског факултета 

Универзитета у Крагујевцу 

20. др Славиша Трајковић, редовни професор Економског факултета 

Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици 

21. др Ратко Николић, редовни професор у пензији Пољопривредног 

факултета Универзитета у Новом Саду. 

 

На другој седници Другог редовног заседања у 2015. години, одржаној 

3.11.2015. године, Народна скупштина разрешила је проф. др Душана Николића, на 

лични захтев, због одласка на дужност ректора Универзитета у Новом Саду, 

дужности члана НСВО. Иако је Конференција универзитета Србије (КОНУС), као 

овлашћени предлагач, доставила предлог за избор новог члана НСВО, Народна 

скупштина још није извршила избор. 

 

У току наведеног временског интервала НСВО је имао 9 седница, од којих је 

осам одржано у Палати „Србија“ на Новом Београду, а једна у Ректорату 

Универзитета Сингидунум у Београду. У раду НСВО учествовали су, у складу са 

Законом о високом образовању (ЗВО), и представници Студентске конференције 

универзитета Србије (СКОНУС), односно Студентске конференције академија 

струковних студија Србије (СКАССС). Седницама су повремено присуствовали 

државни секретар у Министарству просвете, науке и технолошког развоја и 

помоћник министра просвете, као и задужени службеници Министарства.  

 

Раду на седницама посвећено је поглавље 2. овог Извештаја. Прилози на 

које се позива у Извештају дати су под одговарајућим бројем и представљају 

саставни део овог Извештаја. 

 

Табела одржаних седница НСВО у периоду април 2016 – март 2017. год. 

 

Редни број 

седнице 

Датум одржавања 

 

12. 11.05.2016. 

13. 22.06.2016. 

14. 14.09.2016. 

15. 24.10.2016. 

16. 24.11.2016. 

17. 21.12.2016. 

18. 24.01.2017. 

19. 28.02.2017. 

20. 27.03.2017. 

 

Поред рада на седницама, у периоду на који се односи овај извештај, 

активности НСВО су обављене и кроз одговарајућа радна тела Савета, на којима су 
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припремани материјали за одлучивање на седницама, обезбеђивана ефикасна 

организација и координација послова из надлежности Савета и др. Посебно би 

требало издвојити рад у радним групама за израду Основа за Кодекс о академском 

интегритету на високошколским установама и за израду стандарда за акредитацију. 

НСВО је током целокупног извештајног периода тесно сарађивао са Министарством 

просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР), као и са Конференцијом 

универзитета Србије (КОНУС) и Конференцијом академија струковних студија 

Србије (КАССС). 

 

Поглавље 3. овог Извештаја представља Извештај о раду Комисије за 

акредитацију и проверу квалитета (КАПК), од априла 2016. године до марта 2017. 

године. КАПК представља аутономно радно тело НСВО, са специфичним задацима 

дефинисаним у ЗВО. Извештај КАПК-а усвојио је НСВО. 

 

Поглавље 4. овог Извештаја посвећено је учешћу чланова НСВО у раду 

одређених релевантних тела Републике Србије.  

 

Поглавље 5. посвећено је међународној активности НСВО.    

 

У поглављу 6. дат је Закључак, који садржи укупан осврт на рад НСВО у 

протеклом периоду, као и основне смернице даљег рада.  

 

У склопу Прилога дати су документи од значаја за рад НСВО. 

 

 

2.  ПРЕГЛЕД РАДА НСВО НА СЕДНИЦАМА 
 

 

12. СЕДНИЦА (11.05.2016) 

 

Дневни ред: 

 

1. Усвајање записника са 11. седнице НСВО 

2. Нацрт Годишњег извештаја о раду НСВО (март 2015 – март 2016. године) 

3. Информација о Решењу Покрајинског секретаријата за науку и технолошки 

развој о одузимању дозволе за рад Факултету за услужни бизнис 

Универзитета Едуконс у Сремској Каменици 

4. Одлучивање по жалби Универзитета Метрополитан на решење КАПК-а којим 

се одбија захтев за акредитацију студијског програма ОАС – Информациони 

системи на српском и енглеском језику и студије на даљину 

5. Одређивање известилаца по жалбама (Интернационалног) Универзитета у 

Новом Пазару на решења КАПК-а којима се одбијају захтеви за акредитацију 

студијских програма: 

(а) ОАС4 – Српски језик и књижевност 
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(б) ОАС4 – Босански језик и бошњачка књижевност 

(в) ОАС4 – Немачки језик и књижевност 

(г) МАС1 – Језик и књижевност 

6. Одређивање известилаца по жалби Факултета за индустријски менаџмент 

АЛФА БК Универзитета на решење КАПК-а којим се одбија захтев за 

акредитацију студијског програма ОАС – Уметничка игра 

7. Информација о жалбама: 

• Факултета за дипломатију и безбедност Универзитета Унион – Никола 

Тесла на решење КАПК-а којим се одбија захтев за акредитацију студијског 

програма ОАС – Новинарство 

• Универзитета Унион – Никола Тесла, високошколске јединице ван 

седишта установе без својства правног лица, у Кули, на решење КАПК-а 

којим се одбија захтев за акредитацију студијског програма, чији назив у 

допису није наведен (ради се о одговору установе на решење КАПК-а) 

• Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу на 

решење КАПК-а којим се одбија захтев за акредитацију студијског програма 

ОАС – Музичка теорија и педагогија 

• Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу на 

решење КАПК-а којим се одбија захтев за акредитацију студијског програма 

МАС – Музичка теорија и педагогија 

8. Давање мишљења о броју буџетских студената у 2016/2017. години – 

квотама за упис студената у прву годину студија на свим нивоима (основне, 

мастер, докторске) 

9. Давање мишљења на предлог Одлуке о броју студената за упис на прву 

годину студијских програма основних струковних, академских и 

интегрисаних студија који се финансирају из буџета АП Војводине на 

факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду у школској 2016/2017. 

години 

10. Давање мишљења на предлог Одлуке о броју студената за упис на прву 

годину мастер академских и докторских академских студија који се 

финансирају из буџета АП Војводине на факултетима у саставу Универзитета 

у Новом Саду у школској 2016/2017. години 

11. Давање мишљења на предлог Одлуке о броју студената за упис на прву 

годину студијских програма основних студија на Криминалистичко-

полицијској академији у Београду у школској 2016/2017. години 

12. Допис Пословног факултета Ваљево Универзитета Сингидунум да се 

Министарству за државну управу и локалну самоуправу предложе измене и 

допуне у нацрту Каталога радних места у високом образовању (у погледу 

радног места дипломирана медицинска сестра стеченог на основним 

аљкадемским студијама – 240 ЕСПБ) 

13. Тумачење Упутства за припрему материјала за акредитацију студијског 

програма који се реализује учењем на даљину, по захтеву Универзитета 

Метрополитан 

14. Извештај о раду у оквиру пројекта SIPUS 
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15. Разматрање молбе Мариа Јолића, студента некадашње US Medical School 

16. Разматрање представке мр Јелене Узелац 

17. Текућа питања 

 

Кратак преглед дискусије и одлука НСВО: 

 

• Поред чланова Савета, седници су присуствовали државни секретар проф. 

др Зорана Лужанин, шеф одсека за високо образовање Драган Поповић и 

председник КАПК проф. др Ћемал Долићанин. 

• Годишњи извештај о раду НСВО је прихваћен једногласно, уз констатацију да 

ће комплетан документ са свим пропратним прилозима бити прослеђен 

Народној скупштини Републике Србије. 

• Чланови НСВО су упознати с информацијом о Решењу Покрајинског 

секретаријата за науку и технолошки развој о одузимању дозволе за рад 

Факултету за услужни бизнис Универзитета Едуконс у Сремској Каменици. 

• После извештаја известилаца и дуже дискусије са 11 гласова „за“ одлучено је 

да се усвоји жалба Универзитета Метрополитан на решење КАПК-а којим се 

одбија захтев за акредитацију студијског програма ОАС – Информациони 

системи на српском и енглеском језику и студије на даљину и да се предмет 

врати Комисији за акредитацију на поновно одлучивање. 

• Одређени су известиоци по жалбама (Интернационалног) Универзитета у 

Новом Пазару на решења КАПК-а којима се одбијају захтеви за акредитацију 

студијских програма: 

� (а) ОАС4 – Српски језик и књижевност, Јелица Ђокић и Бранко 

Урошевић 

� (б) ОАС4 – Босански језик и бошњачка књижевност, Јелица Ђокић и 

Бранко Урошевић 

� (в) ОАС4 – Немачки језик и књижевност, Слободан Грубачић и Милан 

Јовановић 

� (г) МАС1 – Језик и књижевност, Јелица Ђокић и Бранко Урошевић 

• Одређени су известиоци Милан Алексић и Јелица Ђокић по жалби Факултета 

за индустријски менаџмент АЛФА БК Универзитета на решење КАПК-а којим 

се одбија захтев за акредитацију студијског програма ОАС – Уметничка игра. 

• Жалбе Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу и 

Факултета за дипломатију и безбедност Универзитета Унион – Никола Тесла 

на решења КАПК-а враћене су странкама да их уреде у складу са одредбама 

ЗУП-а и Правилника о решавању по жалбама. 

• За жалбу Универзитета Унион, јединица у Кули, на решење КАПК-а је 

констатовано да текст који је добијен нема форму било какве жалбе па нема 

основа да се о томе расправља.  

• Три тачке дневног реда које су се односиле на политику уписа и квоте за 

буџетско финансирање разматране су обједињено. У дискусији су сви 

учесници дали подршку политици уписа која је исказана у основним 
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принципима и осталим документима које је предложило Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја. Једногласно је дата и подршка 

предлогу Министарства да квоте остану у оквиру прошлогодишњег броја, а 

да универзитети, водећи рачуна о приоритетним пољима, могу да изврше 

прерасподелу између својих факултета. Што се тиче високих школа, усвојен 

је предлог квота који је дало Министарство, с тим да се у најкраћем року 

КАССС изјасни о евентуалној прерасподели, водећи рачуна о приоритетним 

пољима. Када је у питању АП Војводина, НСВО је заузео исти став да се 

подржи предлог какав је дало Министарство, са истим ограничењима као и 

за територију централне Србије. 

• Једногласно је усвојен предлог Одлуке о броју студената за упис на прву 

годину студијских програма основних студија на Криминалистичко-

полицијској академији у Београду у школској 2016/2017. години. 

• Констатовано је да захтев Пословног факултета Ваљево, Универзитета 

Сингидунум, да се Министарству за државну управу и локалну самоуправу 

предложе измене и допуне у нацрту Каталога радних места у високом 

образовању (у погледу радног места дипломирана медицинска сестра 

стеченог на основним академским студијама – 240 ЕСПБ) није у надлежности 

НСВО нити Министарства просвете, већ Министарства здравља, па ће им 

бити послат одговор да се обрате Министарству здравља.  

• У вези са тумачењем Упутства за припрему материјала за акредитацију 

студијског програма који се реализује учењем на даљину, по захтеву 

Универзитета Метрополитан, после краће дискусије закључено је да ће се о 

овоме одлучивати када се добије предлог радне групе за нове стандарде. 

• Извештај о раду у оквиру пројекта SIPUS поднео је проф. Ендре Пап, који је  

информисао чланове НСВО о задацима које Савет има у оквиру тог пројекта, 

из којег треба да изађе Нацрт стратегије интернационализације високог 

образовања. НСВО је одлучио да проф. Ендре Пап и Иван Булатовић 

представљају Савет у радној групи за израду ове Стратегије. 

• НСВО је размотрио молбу Мариа Јолића, студента некадашње US Medical 

School. Пошто су, уз пуно разумевање тешке ситуације у којој се налази 

Марио Јолић, размотрили његове наводе, чланови Савета су, имајући у виду 

досадашњу праксу, коју су Министарство и Национални савет, у складу с 

одредбом члана 42. став 13. Закона о високом образовању, примењивали у 

односу на студенте US Medical School у стечају којима је требало обезбедити 

завршетак студија, одлучили да препоруче да се Марио Јолић, уколико 

испуњава услов да је био студент на тој установи, определи за наставак 

школовања на оним државним медицинским факултетима који су, у складу 

са својим општим актима, одлучили да признају и клиничке предмете 

положене на US Medical School. Министарство би, уколико Марио Јолић 

направи такав избор и ако су испуњени законски услови, могло да донесе 

одлуку о његовом упису на такав медицински факултет. 
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• НСВО је размотрио представку мр Јелене Узелац и након кратке дискусије 

закључио да овај случај треба да испита просветна инспекција. 

 

 

13. СЕДНИЦА (22.06.2016) 

 

Дневни ред: 

 

1. Усвајање записника са 12. седнице НСВО 

2. Одлучивање по жалбама (Интернационалног) Универзитета у Новом Пазару 

на решења КАПК којима се одбијају захтеви за акредитацију студијских 

програма: 

(а) ОАС Босански језик и бошњачка књижевност 

(б) ОАС Српски језик и књижевност 

(в) ОАС Немачки језик и књижевност 

(г) МАС Језик и књижевност 

(д) ОАС Васпитач деце предшколског узраста 

(ђ) МАС Васпитач деце предшколског узраста 

(е) ОАС Психологија 

(ж) МАС Примењена психологија 

3. Одлучивање по жалби Факултета за инжењерски менаџмент Алфа БК 

универзитета на решење КАПК којим се одбија захтев за акредитацију 

студијског програма ОАС Уметничка игра 

4. Одређивање известилаца по жалбама: 

(а) Факултета за дипломатију и безбедност Универзитета Унион – Никола 

Тесла на решење КАПК-а којим се одбија захтев за акредитацију студијског 

програма ОАС – Новинарство 

(б) Универзитета Унион – Никола Тесла, високошколске јединице ван 

седишта установе без својства правног лица, у Кули, на решење КАПК-а 

којим се одбија захтев за акредитацију студијског програма ОАС – 

Безбедност  

(в) Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу на решење 

КАПК-а којим се одбија захтев за акредитацију студијског програма ОАС – 

Музичка теорија и педагогија 

(г) Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу на решење 

КАПК-а којим се одбија захтев за акредитацију студијског програма МАС – 

Музичка теорија и педагогија 

(д) Универзитета Метрополитан на решење КАПК-а којим се одбија захтев за 

акредитацију студијског програма ОАС Модни дизајн – класична настава на 

српском и енглеском језику 

(ђ) Пословног факултета Ваљево Универзитета Сингидунум на решење КАПК-

а којим се одбија захтев за акредитацију студијског програма ОАС 

Сестринство 
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(е) (Интернационалног) Универзитета у Новом Пазару на решења КАПК 

којима се одбијају захтеви за акредитацију студијских програма: 

• ОАС Економија 

• МАС Економија 

(ж) Факултета за инжењерски менаџмент Алфа БК универзитета на решење 

КАПК којим се одбија захтев за акредитацију студијског програма МАС 

Уметничка игра 

5. Разматрање нацрта Закона о изменама и допунама Закона о високом 

образовању  

6. Резолуције Европског парламента о плагијатима у систему високог 

образовања у Србији 

7. Предлог КОНУС-а за допуне Листе стручних, академски и научних назива 

8. Молба КАПК-а да НСВО прецизира став о предлозима КАПК-а: 

•  да се одложи пријем захтева за акредитацију високошколских 

јединица ван седишта установе и разматрање постојећих захтева до 

утврђивања јасних правила и стандарда; 

• да се утврде јасни стандарди за студије на даљину, извођење наставе 

на енглеском језику и за наставнике вештина 

9. Захтев ректора Универзитета Метрополитан да се без одлагања дâ тумачење 

Упутства за припрему материјала за акредитацију студијског програма који 

се реализује учењем на даљину 

10. Захтев Географског факултета Универзитета у Београду за усклађивање 

академских назива из одлука КАПК-а о акредитацији студијских програма са 

називима из Правилника о Листи стручних, академских и научних назива 

11. Информација о ставу Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду 

о матичности факултета 

12. Информација о захтеву Политехничке школе из Суботице да се дâ мишљење 

о академском називу који се стиче завршетком студијског програма 

Професор – инжењер на другом степену академских студија на даљину у 

двогодишњем трајању на Факултету за информатику „Џон фон Нојман“ 

Универзитета Обуда у Будимпешти 

13. Представка Марка Петковића у вези с избором у звање предавача 

струковних студија на Високој техничкој школи струковних студија у 

Пожаревцу 

14. Предлог КАПК-а да се у Листу стручних, академских и научних назива уврсти 

назив „мастер – лидерство у образовању“ 

15. Петиција групе студената Државног универзитета у Новом Пазару да се реши 

питање академских назива „дипломирани професор двопредметне наставе“ 

и „мастер професор двопредметне наставе“ – информатика и математика; 

математика и физика; информатика и физика 

16. Предлог др Дамњана Радосављевића тема за будући рад НСВО 

17. Предлог др Ратка Николића о именовању техничког секретара НСВО 

18. Информација о извештавању о спровођењу Акционог плана за ПГ 23: 

„Правосуђе и основна права“ 
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19. Текућа питања 

 

 

Кратак преглед дискусије и одлука НСВО: 

 

• Поред чланова Савета, седници су присуствовали министар др Срђан 

Вербић, државни секретар проф. др Зорана Лужанин, в.д. помоћника 

министра др Милован Шуваков, председник КАПК проф. др Ћемал 

Долићанин и члан КАПК проф. др Данијел Цвјетичанин. 

• На почетку седнице присутнима се обратио министар др Срђан Вербић, који 

се у свом излагању осврнуо на све проблеме и успехе у претходном 

периоду, такође говорећи и о будућим изазовима са којима ће се сусретати 

наредни министар. Председавајући се захвалио на обраћању, констатујући 

да им је било задовољство сарађивати са Министром и Министарством 

просвете, науке и технолошког развоја у целини у претходних 15 месеци 

мандата овог сазива Савета. И председавајући се осврнуо на одређене 

техничке тешкоће са којима се Савет сусретао у свом раду. 

• НСВО је започео разматрање жалби (Интернационалног) Универзитета у 

Новом Пазару на решења КАПК којима се одбијају захтеви за акредитацију 

студијских програма: 

� (а) ОАС Босански језик и бошњачка књижевност 

� (б) ОАС Српски језик и књижевност 

� (в) ОАС Немачки језик и књижевност 

� (г) МАС Језик и књижевност 

� (д) ОАС Васпитач деце предшколског узраста 

� (ђ) МАС Васпитач деце предшколског узраста 

� (е) ОАС Психологија 

� (ж) МАС Примењена психологија. 

У име Универзитета говорио је г. Муамер Зукорлић, који је изнео свој став и 

аргументе. Након тог излагања, отворена је обједињена расправа за свих 

осам студијских програма, јер се у суштини, као проблеми, појављују иста 

питања (докторати наставника стечени на неакредитованом универзитету, 

носећа улога наставника из иностранства у светлу одредаба о дужини 

боравка странаца из Закона о странцима, итд.). Након дуге и садржајне 

дискусије формулисан је и једногласно прихваћен предлог који се састоји из 

три елемента:  

(1) НСВО закључује да се одложи одлучивање о ових осам жалби до 

следеће седнице;  

(2) у међувремену ће се са министром и Владом обавити 

консултације, које треба да разјасне дилеме изазване решењем 

Владе из октобра 2015. године, којим се конвалидира 

функционисање (Интернационалног) Универзитета у Новом Пазару на 

бази дозволе за рад из 2002. године и омогућује му да настави да 

издаје јавне исправе, а све у склопу приступа да не може постојати 
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политика високог образовања ван оне чије је оквире утврдио Закон о 

високом образовању својим одредбама о акредитацији. Тако би се 

видело на који начин Национални савет и Министарство заиста могу 

помоћи том универзитету да испуни прописане стандарде за 

акредитацију;  

(3) НСВО има потпуно поверење у активности КАПК.  

• После излагања проф. др Владимира Томашевића, излагања известилаца и 

дуже дискусије, са 11 гласова „за“, усвојена је жалба Факултета за 

инжењерски менаџмент Алфа БК универзитета на решење КАПК којим се 

одбија захтев за акредитацију студијског програма ОАС Уметничка игра, и 

донето је решење о акредитацији. 

• Одређени су известиоци по жалбама: 

� (а) Факултета за дипломатију и безбедност Универзитета Унион – 

Никола Тесла на решење КАПК-а којим се одбија захтев за 

акредитацију студијског програма ОАС – Новинарство (М. Јовановић, 

С. Трајковић) 

� (б) Универзитета Унион – Никола Тесла, високошколске јединице ван 

седишта установе без својства правног лица, у Кули, на решење КАПК-

а којим се одбија захтев за акредитацију студијског програма ОАС – 

Безбедност (И. Булатовић, Д. Радосављевић) 

� (в) Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу на 

решење КАПК-а којим се одбија захтев за акредитацију студијског 

програма ОАС – Музичка теорија и педагогија (И. Булатовић, Д. 

Радосављевић) 

� (г) Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу на 

решење КАПК-а којим се одбија захтев за акредитацију студијског 

програма МАС – Музичка теорија и педагогија (И. Булатовић, Д. 

Радосављевић) 

� (д) Универзитета Метрополитан на решење КАПК-а којим се одбија 

захтев за акредитацију студијског програма ОАС Модни дизајн – 

класична настава на српском и енглеском језику (М. Алексић, Ј. 

Ђокић) 

� (ђ) Пословног факултета Ваљево Универзитета Сингидунум на 

решење КАПК-а којим се одбија захтев за акредитацију студијског 

програма ОАС Сестринство (Д. Радосављевић, Д. Плећаш) 

� (е) (Интернационалног) Универзитета у Новом Пазару на решења 

КАПК којима се одбијају захтеви за акредитацију студијских програма: 

• ОАС Економија (Б. Урошевић, И. Ковачевић) 

• МАС Економија (Б. Урошевић, И. Ковачевић) 

� (ж) Факултета за инжењерски менаџмент Алфа БК универзитета на 

решење КАПК-а којим се одбија захтев за акредитацију студијског 

програма МАС Уметничка игра (М. Алексић, Ј. Ђокић) 

• НСВО је разматрио нацрт Закона о изменама и допунама Закона о високом 

образовању, који се односи на мале измене у режиму буџетског 
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финансирања студената и услова уписа. Након кратке дискусије, чланови 

НСВО су се позитивно изјаснили по овом питању. 

• НСВО је размотрио Резолуције Европског парламента из 2015. и 2016. године 

о плагијатима у систему високог образовања у Србији. У дужој дискусији 

указано је да независно од ових резолуција академска заједница у Србији 

има обавезу да се енергично супротстави плагијатима, како би се очувао 

углед који наши водећи универзитети уживају у свету. Одлучено је да се 

формира група (В. Цветковић, Д. Ђорђевић, Е. Пап и Б. Урошевић), која ће до 

наредне седнице формулисати платформу са предлогом мера да се створи 

амбијент у којем ће супротстављање плагијатима добити приоритетан 

значај. Та би се платформа, када је усвоји НСВО, проследила радној групи 

која ради стандарде за акредитацију. Закључено је и да треба иницирати 

израду модела кодекса академске етике, на основу којег би свака 

самостална високошколска установа формулисала властити кодекс. 

• Допуњена је Листа стручних, академских и научних назива по предлогу који 

је сачинио КОНУС у делу који се односи на студијске програме акредитоване 

у ИМТ пољу на Универзитету у Београду. 

• НСВО је размотрио предлоге КАПК-а: 

• да се одложи пријем захтева за акредитацију високошколских 

јединица ван седишта установе и разматрање постојећих захтева до 

утврђивања јасних правила и стандарда; 

• да се утврде јасни стандарди за студије на даљину, извођење 

наставе на енглеском језику и за наставнике вештина. 

и после краће дискусије усвојио ове предлоге уз препоруку Комисији да 

одложи пријем ових захтева само до 30. септембра, до када ће бити 

усвојени нови стандарди. 

• На Захтев ректора Универзитета Метрополитан НСВО је дао тумачење 

Упутства за припрему материјала за акредитацију студијског програма који 

се реализује учењем на даљину у делу који се односи на број студената који 

се школује на даљину. Усвојено је да се при обрачуну узима шира основица, 

која се односи на све студенте, те да се 30% рачуна од тог броја. 

• На захтев Географског факултета Универзитета у Београду за усклађивање 

академских назива из одлука КАПК-а о акредитацији студијских програма са 

називима из Правилника о Листи стручних, академских и научних назива 

констатовано је да тај факултет заиста даје називе какви и постоје у Листи 

назива, али у одлуци о акредитацији се налази неки други назив. Одлучено 

је да Савет пошаље допис КАПК-у у којем ће се указати на проблем, а биће 

им послат и овај допис Географског факултета. Од КАПК-а се очекује да 

називе из својих решења ускладе са називима из Листе. 

• Размотрена је Информација о ставу Факултета техничких наука Универзитета 

у Новом Саду о матичности факултета. Универзитет у Новом Саду је уградио 

у своја акта концепт матичности факултета, па је покренута широка акција да 

сваки факултет достави одлуку које су области за које је матичан, иако за 
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тако нешто не постоји основ у Закону. Констатовано је да у овом тренутку 

Савет не може ништа одлучивати о томе и да информацију само примају к 

знању. У међувремену, обавиће се консултације са ректором Универзитета у 

Новом Саду и деканом Факултета техничких наука. 

• Размотрена је Информација о захтеву Политехничке школе из Суботице да 

се дâ мишљење о академском називу који се стиче завршетком студијског 

програма Професор – инжењер на другом степену академских студија на 

даљину у двогодишњем трајању на Факултету за информатику „Џон фон 

Нојман“ Универзитета Обуда у Будимпешти. Констатовано да ова школа 

треба да се обрати Министарству, односно ENIC-NARIC центру, који је 

надлежан за ову проблематику. 

• Размотрена је представка Марка Петковића у вези с избором у звање 

предавача струковних студија на Високој техничкој школи струковних студија 

у Пожаревцу, па је констатовано да ће му бити одговорено да његов 

проблем није у надлежности НСВО и да се обрати Министарству. 

• Није усвојен предлог КАПК-а да се у Листу стручних, академских и научних 

назива уврсти назив „мастер – лидерство у образовању“, јер предлог треба 

да формулише КОНУС као овлашћени предлагач, а да ће Савет одлучивати 

на основу предлога КОНУС-а. 

• Поводом петиције групе студената Државног универзитета у Новом Пазару 

да се реши питање академских назива „дипломирани професор 

двопредметне наставе“ и „мастер професор двопредметне наставе“ – 

информатика и математика; математика и физика; информатика и физика, 

одлучено је да се прихвати предлог Министарства да се формира радна 

група како би се пронашло решење за хаотично стање које је настало. 

Усвојен је предлог је да у име Савета члан радне групе буде Д. Ђорђевић. 

• Формиран је радни тим у саставу Д. Радосављевић, И. Ковачевић и Е. Пап, 

који ће припремити извештај о електронском формулару у процесу 

акредитације. 

• Усвојен је предлог је да се члан 9. Пословника Националног савета допуни 

увођењем места техничког секретара, а за техничког секретара је изабран И. 

Булатовић, који ће обављати и посао координатора рада НСВО и КАПК-а. 

• Задужени су чланови НСВО Б. Јеремић и М. Поповић да у кратком року дају 

своје сугестије за поступање НСВО у оквиру Поглавља 23 – правосуђе и 

основна права, где у приступним преговорима са ЕУ постоје одређене 

обавезе из Сектора високог образовања, а као носилац активности се, 

између осталих, на једном месту спомиње и Национални савет за високо 

образовање, праћен Акредитационом комисијом. 

 

 

14. СЕДНИЦА (14.09.2016) 

 

Дневни ред: 
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1. Усвајање записника са 13. седнице НСВО 

2. Информација о изјашњавању чланова НСВО по поступку из члана 24. 

Пословника НСВО о предлогу Преговарачке позиције Републике Србије за 

Међувладину конференцију о приступању Србије Европској унији за 

Поглавље 26 – Образовање и култура 

3. Концепт државне матуре (презентација МПНТР) 

4. Избор једног члана КАПК-а из области уметности на предлог КОНУС-а 

5. Давање мишљења о нацрту Закона о изменама и допунама Закона о 

високом образовању 

6. Разматрање предлога КАПК-а нових стандарда за акредитацију 

високошколских установа и студијских програма 

7. Предлог КАССС-а за допуну Листе стручних, академских и научних назива 

8. Тезе за Кодекс академске етике 

9. Примена члана 7. став 3. Минималних услова за избор у звање наставника 

на универзитету: утврђивање листе престижних светских часописа за 

поједине научне области у пољу друштвено-хуманистичких наука који могу 

бити изједначени са часописима из категорија М21 – М23 

10. Предлог проф. др Е. Папа о допуни Минималних услова за избор у звање 

наставника на универзитету за област спорта 

11. Извештај проф. др Б. Јеремића о добијању Erasmus+ пројекта „Development 

and Implementation of System for Performance Evaluation for Serbian Higher 

Education Institutions and System – PESHES  

12. Одлучивање по жалбама на решења КАПК-а:  

А. Универзитета Метрополитан на решења којима се (у поновљеном 

поступку) одбијају захтеви за акредитацију студијских програма: 

(а) МАС 1 Безбедност информација – студије на даљину 

(б) ОАС Информациони системи на српском и енглеском језику и 

студије на даљину  

Б. Високошколских установа на решења којима се одбијају захтеви за 

акредитацију студијских програма (известиоци одређени на 13. седници 

НСВО): 

(а) Факултета за дипломатију и безбедност Универзитета Унион – 

Никола Тесла на решење КАПК-а којим се одбија захтев за 

акредитацију студијског програма ОАС – Новинарство. Известиоци: М. 

Јовановић, С. Трајковић 

(б) Универзитета Унион – Никола Тесла, високошколске јединице ван 

седишта установе без својства правног лица, у Кули, на решење КАПК-

а којим се одбија захтев за акредитацију студијског програма ОАС – 

Безбедност. Известиоци: И. Булатовић, Д. Радосављевић 

(в) Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу на 

решење КАПК-а којим се одбија захтев за акредитацију студијског 

програма ОАС – Музичка теорија и педагогија. Известиоци: И. 

Булатовић, Д. Радосављевић 
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(г) Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу на 

решење КАПК-а којим се одбија захтев за акредитацију студијског 

програма МАС – Музичка теорија и педагогија. Известиоци: И. 

Булатовић, Д. Радосављевић 

(д) Универзитета Метрополитан на решење КАПК-а којим се одбија 

захтев за акредитацију студијског програма ОАС Модни дизајн – 

класична настава на српском и енглеском језику. Известиоци: М. 

Алексић, Ј. Ђокић 

(ђ) Пословног факултета Ваљево Универзитета Сингидунум на 

решење КАПК-а којим се одбија захтев за акредитацију студијског 

програма ОАС Сестринство. Известиоци: Д. Радосављевић, Д. Плећаш 

(е) Факултета за инжењерски менаџмент Алфа БК универзитета на 

решење КАПК-а којим се одбија захтев за акредитацију студијског 

програма MАС Уметничка игра. Известиоци: М. Алексић, Ј. Ђокић. 

13. Одређивање известилаца по жалбама на решења којима се одбијају захтеви 

за акредитацију студијских програма: 

(а) Европског универзитета Нова академија на решење КАПК-а којим се 

одбија захтев за акредитацију студијског програма ОАС Савремена 

популарна музика 

(б) (Интернационалног) Универзитета у Новом Пазару на решења КАПК-а 

којима се одбијају захтеви за акредитацију студијских програма: 

• ОАС 4 Информатика  

• ОАС Право 

• МАС Право 

14. Одређивање известилаца по жалби на решење НСВО којим се одбија захтев 

за акредитацију студијског програма ДАС Клавир Академије лепих уметности 

(поновљен поступак по налогу из пресуде Управног суда) 

15. Одређивање известилаца по жалбама на решења НСВО којима се одбијају 

захтеви за акредитацију студијских програма Универзитета у Новом Пазару 

(поновљен поступак по налогу из пресуда Управног суда): 

• ОАС Примењена уметност 

• ДАС Економија 

• ДС Информатика 

• ОАС Немачки језик и књижевност 

• ОАС Енглески језик и књижевност 

16. Примедбе Удружења струковних специјалиста на сврставање 

специјалистичких струковних студија на НОКС ниво 6.2. 

17. Допис Министра просвете, науке и технолошког развоја поводом тврдњи 

Удружења струковних специјалиста да Министарство опструише 

објављивање стандарда за акредитацију мастер струковних студија 

18. Припрема извештаја о реализацији обавеза из Акционог плана за Поглавље 

23 – правосуђе и основна права приступних преговора Србије са ЕУ 

19. Молба Универзитета у Нишу да НСВО дâ мишљење о предлогу Сената да се 

повећа број студената који се финансирају из буџета за упис у прву годину 
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докторских студија за школску 2016/2017. годину, у делу који се односи на 

Природно-математички факултет 

20. Молба Државног универзитета у Новом Пазару да НСВО дâ мишљење о 

предлогу Сената да се повећа број студената који се финансирају из буџета 

за упис у прву годину докторских студија за школску 2016/2017. годину, у 

делу који се односи на студијски програм „Докторска школа математике“ 

21. Молба Покрајинског секретаријата за високо образовање и 

научноистраживачку делатност  да НСВО дâ мишљење о изменама и 

допунама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских 

програма струковних студија који се финансирају из буџета АПВ у школској 

2016/2017. години 

22. Примедбе Универзитета Метрополитан на рад КАПК-а 

23. Иницијатива Р. Николића, Е. Папа и И. Ковачевића за измене и допуне 

Закона о високом образовању 

24. Текућа питања. 

 

Кратак преглед дискусије и одлука НСВО: 

 

• Поред чланова Савета, седници су присуствовали државни секретар проф. 

др Владимир Поповић, уз сагласност Министарства, претходни министар др 

Срђан Вербић, претходни в.д. помоћника министра др Милован Шуваков и 

чланови КАПК – др Мирољуб Миливојчевић и проф. др Шћепан Миљанић.   

• Претходни министар, др Срђан Вербић је информисао чланове НСВО о 

значају државне матуре, као и о новом концепту државне матуре. 

Констатовано је да је ово тема која ће добити стратешки приоритет у даљем 

раду НСВО. 

• На предлог КОНУС-а, извршен је избор једног члана КАПК-а из области 

уметности. Предложени кандидат, др Дубравка Јовичић, добила је свих 19 

гласова чланова Националног савета, тако да је овом одлуком постала члан 

Комисије за акредитацију и проверу квалитета.  

• Савет је једногласно подржао члан 2. нацрта Закона који се тиче продужења 

апсолвентског стажа за једну годину.  

• Савет је једногласно подржао чл. 3 нацрта Закона о изменама и допунама 

Закона о високом образовању, којим се даје могућност да студенти са 

најмање 48 поена могу бити финансирани из буџета. Мишљења је  да ту 

постоји општа сагласност и да би у будућим изменама то могло да буде и 

трајно решење.  

• НСВО је, са 14 гласова „за“, подржао предлог да се основне студије започете 

по прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом 

образовању могу окончати по тим прописима за још две школске године. 

•  НСВО није дао позитивно мишљење на одредбу која студентима 

магистарских студија даје могућност да још две школске године довршавају 
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рад на својим тезама. Основни разлог за овакав став Савета је што су 

студенти имали најмање 10 година да окончају магистарске студије. 

• НСВО није дао позитивно мишљење на предлог да се за две школске године 

продужи рок за завршетак докторске дисертације кандидатима који су 

пријавили докторску дисертацију као магистри, без уписа на докторске 

студије, предвиђеној у члану 1. став 3. нацрта Закона. Основни разлог за 

овакав став Савета је што се на овај начин уводи ред у докторске студије, јер 

ће процес израде докторских дисертација подлегати стандардима. 

• Разматран је предлог КАПК-а нових стандарда за акредитацију 

високошколских установа и студијских програма. Након садржајне и дуге 

расправе по овом питању, усвојен је предлог да до 30.09.2016. године сваки 

члан Националног савета у писаној форми достави генералном секретару 

своје примедбе и сугестије на овај предлог. Затим би Б. Урошевић, Б. 

Јеремић, М. Поповић и председник, на бази конкретних, писаних 

примедаба, формулисали обједињену платформу, која ће омогућити лакше 

изјашњавање на наредној седници НСВО, јер је очигледно да ће, поред 

неких ширих неслагања, постојати и појединачне примедбе које неће 

задирати у саму суштину предлога, али ће можда побољшати поједини 

стандард. 

• Усвојен је предлог КАССС-а за допуну Листе стручних, академских и научних 

назива. 

• Чланови НСВО су информисани о раду на тезама за Кодекс академске етике. 

После дискусије, закључено је да радна група у саставу Д. Ђорђевић, В. 

Цветковић, Б. Урошевић и Е. Пап, на бази свих докумената са којима 

располажу, сачини обједињени текст. 

• НСВО је разматрао примену члана 7. став 3. Минималних услова за избор у 

звање наставника на универзитету који предвиђа утврђивање листе 

престижних светских часописа за поједине научне области у пољу 

друштвено-хуманистичких наука који могу бити изједначени са часописима 

из категорија М21 – М23. Закључено је да заједнички, матични одбор за 

друштвене науке, НСВО и САНУ, покушају да дају један обједињени предлог. 

Због тога ће се примена члана 7. став 3, 4 и 5 одложити за неколико месеци, 

до 01.01.2017. 

• Усвојен је предлог проф. др Е. Папа о допуни Минималних услова за избор у 

звање наставника на универзитету за област спорта. 

• Проф. Јеремић је известио чланове Савета о добијању Erasmus+ пројекта 

„Development and Implementation of System for Performance Evaluation for 

Serbian Higher Education Institutions and System“ – PESHES.  

•  НСВО је усвојио жалбу Универзитета Метрополитан на решење КАПК-а 

којим се (у поновљеном поступку) одбија захтев за акредитацију студијског 

програма МАС 1 Безбедност информација – студије на даљину и донео 

одлуку о акредитацији. 
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• НСВО је усвојио жалбу Универзитета Метрополитан на решење КАПК-а којим 

се (у поновљеном поступку) одбија захтев за акредитацију студијског 

програма ОАС Информациони системи на српском и енглеском језику и 

студије на даљину и донео одлуку о акредитацији. 

• НСВО је једногласно одбио жалбу Факултета за дипломатију и безбедност 

Универзитета Унион – Никола Тесла на решење КАПК-а којим се одбија 

захтев за акредитацију студијског програма ОАС – Новинарство. 

• НСВО је усвојио жалбу Универзитета Унион – Никола Тесла, високошколске 

јединице ван седишта установе без својства правног лица, у Кули, на 

решење КАПК-а којим се одбија захтев за акредитацију студијског програма 

ОАС – Безбедност и донео одлуку о акредитацији. 

• НСВО је усвојио жалбу Филолошко-уметничког факултета Универзитета у 

Крагујевцу на решење КАПК-а којим се одбија захтев за акредитацију 

студијског програма ОАС – Музичка теорија и педагогија и донео одлуку о 

акредитацији.  

• НСВО је усвојио жалбу Филолошко-уметничког факултета Универзитета у 

Крагујевцу на решење КАПК-а којим се одбија захтев за акредитацију 

студијског програма МАС – Музичка теорија и педагогија педагогија и донео 

одлуку о акредитацији.  

• НСВО је једногласно одбио жалбу Универзитета Метрополитан на решење 

КАПК-а којим се одбија захтев за акредитацију студијског програма ОАС 

Модни дизајн – класична настава на српском и енглеском језику. 

• НСВО је усвојио жалбу Пословног факултета Ваљево Универзитета 

Сингидунум на решење КАПК-а којим се одбија захтев за акредитацију 

студијског програма ОАС Сестринство педагогија и донео одлуку о 

акредитацији.  

• НСВО је усвојио жалбу Факултета за инжењерски менаџмент Алфа БК 

универзитета на решење КАПК-а којим се одбија захтев за акредитацију 

студијског програма MАС Уметничка игра и донео одлуку о акредитацији.  

• НСВО је одредио известиоце по жалбама на решења којима се одбијају 

захтеви за акредитацију студијских програма: 

� (а) Европског универзитета Нова академија на решење КАПК-а којим 

се одбија захтев за акредитацију студијског програма ОАС Савремена 

популарна музика (И. Булатовић, М. Јовановић) 

� (б) (Интернационалног) Универзитета у Новом Пазару на решења 

КАПК-а којима се одбијају захтеви за акредитацију студијских 

програма: 

• ОАС 4 Информатика (Д. Ђорђевић, М. Поповић) 

• ОАС Право (С. Трајковић, М. Јовановић) 

• МАС Право (С. Трајковић, М. Јовановић) 

• НСВО је одредио М. Алексића и И. Ковачевића за известиоце по жалби на 

решење НСВО којим се одбија захтев за акредитацију студијског програма 
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ДАС Клавир Академије лепих уметности (поновљен поступак по налогу из 

пресуде Управног суда). 

• НСВО је одредио известиоце по жалбама на решења НСВО којима се 

одбијају захтеви за акредитацију студијских програма Универзитета у Новом 

Пазару (поновљен поступак по налогу из пресуда Управног суда): 

• ОАС Примењена уметност (М. Алексић, Ј. Ђокић) 

• ДАС Економија (Б. Урошевић, С. Трајковић) 

• ДС Информатика (М. Поповић, Д. Ђорђевић) 

• ОАС Немачки језик и књижевност (С. Грубачић, М. Јовановић) 

• ОАС Енглески језик и књижевност (С. Грубачић, Ј. Степановић) 

• Чланови НСВО су информисани о примедбама Удружења струковних 

специјалиста на сврставање специјалистичких струковних студија на НОКС 

ниво 6.2. Након дискусије у којој је указано да су специјалистичке струковне 

студије сврстане на НОКС ниво 6.2. јер подразумевају 180+60=240 ЕСПБ, као 

и остале студије на том нивоу, констатовано је да ово писмо треба упутити 

Министарству, имајући у виду околност да Закон о високом образовању 

специјалистичке струковне студије назива „студијама другог степена“. 

• Чланови НСВО су  размотрили допис Министра просвете, науке и 

технолошког развоја поводом тврдњи Удружења струковних специјалиста да 

Министарство опструише објављивање стандарда за акредитацију мастер 

струковних студија. У расправи је констатовано да је текст стандарда за 

акредитацију мастер струковних студија почетком 2015. године председник 

ранијег сазива НСВО проследио Министарству ради објављивања у 

„Службеном гласнику РС“. После оспоравања валидности седнице НСВО, 

одржане 29.12.2014. године, на којој су ти стандарди усвојени, садашњи 

сазив НСВО је 25.6.2015. године верификовао њихов текст. Настали 

неспоразум око статуса текста послатог Министарству ради објављивања 

почетком 2015. године треба одмах отклонити на начин да се стандарди 

поново проследе Министарству, како би били објављени у „Службеном 

гласнику РС“. 

• Чланови НСВО су размотрили стање око припреме извештаја о реализацији 

обавеза из Акционог плана за Поглавље 23 – правосуђе и основна права 

приступних преговора Србије са ЕУ. Закључено је да КАПК треба да 

припреми свој извештај и брошуру, који ће до 20. септембра доставити 

надлежном телу. За састављање извештаја НСВО о овом питању одређен је 

М. Поповић, генерални секретар НСВО. 

• Размотрене су молба Универзитета у Нишу да НСВО дâ мишљење о предлогу 

Сената да се повећа број студената који се финансирају из буџета за упис у 

прву годину докторских студија за школску 2016/2017. годину, у делу који се 

односи на Природно-математички факултет, као и молба Државног 

универзитета у Новом Пазару да НСВО дâ мишљење о предлогу Сената да се 

повећа број студената који се финансирају из буџета за упис у прву годину 

докторских студија за школску 2016/2017. годину, у делу који се односи на 

студијски програм „Докторска школа математике“. Констатовано је да је 
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НСВО пролетос већ донео своју одлуку, водећи рачуна о опредељењу да се 

број места за упис која се финансирају из буџета не мења у односу на 

претходну школску годину. Универзитети могу да, у оквиру добијене квоте, 

изврше прерасподелу броја места за упис на поједине студијске програме. 

• НСВО је усвојио молбу Покрајинског секретаријата за високо образовање и 

научноистраживачку делатност да НСВО дâ мишљење о изменама и 

допунама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских 

програма струковних студија који се финансирају из буџета АПВ у школској 

2016/2017. години и одлучио да се одобри предложена прерасподела квота 

како би се, после сређивања стања на Високој школи пословних студија у 

Новом Саду, и тој установи одобрио упис одређеног броја студената који се 

финансирају из буџета.  

• НСВО је обавештен о примедбама Универзитета Метрополитан на рад КАПК-

а. Председник је констатовао да је документ прослеђен КАПК-у како би га 

проучили, а да ће на једној од наредних седница НСВО бити вођена 

расправа о датим примедбама и сугестијама. 

• Размотрена је иницијатива Р. Николића, Е. Папа и И. Ковачевића за измене и 

допуне Закона о високом образовању у којој се предлаже да се магистри 

уметности убаце у члан 128. став 2. Закона о високом образовању, како би 

могли да упишу докторске студије. Наиме, та одредба гласи: "Лица са 

звањем магистра наука ... могу се уписати на трећу годину докторских 

академских студија у одговарајућој области, у складу са овим законом." 

Констатовано је да је предлог добар, те да га треба проследити 

Министарству ради укључивања у нове измене и допуне Закона.   

 

 

15. СЕДНИЦА (24.10.2016)  

 

Дневни ред: 

 

1. Усвајање записника са 14. седнице НСВО 

2. Информација о изјашњавању чланова НСВО по поступку из члана 24. 

Пословника НСВО о саставу Радне групе за националну матуру и 

одређивању контакт-особе за извештавање о спровођењу Акционог плана за 

остваривање права националних мањина 

3. Предлог КАПК-а нових стандарда за акредитацију високошколских установа 

и студијских програма 

4. Основе за Кодекс о академском интегритету на високошколским установама 

у Републици Србији 

5. Заузимање става о професионалном признавању диплома британских 

универзитета, које су нивоа мастера (формат студија: 3+1) 

6. Предлог КОНУС-а о допуни Правилника о научним, уметничким, односно 

стручним областима у оквиру образовно-научних, односно образовно-

уметничких поља 
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7. Верификација предлога КОНУС-а о допунама Листе стручних, академских и 

научних назива, утврђених на седницама КОНУС-а одржаним 6. маја и 28. 

септембра 2016. године 

8. Предлог Универзитета у Новом Саду о прецизирању Минималних услова за 

избор наставника на универзитету (у пољу друштвено-хуманистичких наука) 

9. Одлучивање по жалби Академије лепих уметности на решење НСВО којим 

је, у претходном кругу акредитације, одбијен захтев за акредитацију 

студијског програма ДАС Клавир – поновљен поступак по налогу из пресуде 

Управног суда. Известиоци: М. Алексић и И. Ковачевић 

10. Одлучивање по жалбама (Интернационалног) Универзитета у Новом Пазару 

на решења КАПК-а којима се, у текућем кругу акредитације, одбијају захтеви 

за акредитацију студијских програма: 

А. Наставак поступака започетих одређивањем известилаца на 11. седници 

НСВО и стављених на одлучивање на 13. седници НСВО 

(1) ОАС Васпитач деце предшколског узраста. Известиоци: И. 

Булатовић, И. Ковачевић 

(2) МАС Васпитач деце предшколског узраста. Известиоци: И. 

Булатовић, И. Ковачевић 

(3) ОАС Психологија. Известиоци: И. Булатовић, И. Ковачевић 

(4) МАС Примењена психологија. Известиоци: И. Булатовић, И. 

Ковачевић 

Б. Наставак поступака започетих одређивањем известилаца на 12. седници 

НСВО и стављених на одлучивање на 13. седници НСВО 

(5) ОАС Босански језик и бошњачка књижевност. Известиоци: Б. 

Урошевић, Ј. Ђокић 

(6) ОАС Српски језик и књижевност. Известиоци: Б. Урошевић, Ј. 

Ђокић 

(7) ОАС Немачки језик и књижевност. Известиоци: С. Грубачић, М. 

Јовановић 

(8) МАС Језик и књижевност. Известиоци: Б. Урошевић, Ј. Ђокић 

В. Наставак поступака започетих одређивањем известилаца на 13. седници 

НСВО и стављених на одлучивање на 14. седници НСВО 

(9) ОАС Економија. Известиоци: Б. Урошевић, И. Ковачевић 

(10) МАС Економија. Известиоци: Б. Урошевић, И. Ковачевић 

Г. Разматрање извештаја известилаца одређених на 14. седници НСВО 

(11) ОАС Информатика. Известиоци: М. Поповић, Д. Ђорђевић 

(12) ОАС Право. Известиоци: С. Трајковић, М. Јовановић 

(13) МАС Право. Известиоци: С. Трајковић, М. Јовановић 

11. Одлучивање по жалбама (Интернационалног) Универзитета у Новом Пазару 

на решења НСВО којима су, у претходном кругу акредитације, одбијени 

захтеви за акредитацију студијских програма – поновљен поступак по налогу 

из пресуда Управног суда: 

(14) ОАС Примењена уметност. Известиоци: М. Алексић, Ј. Ђокић 

(15) ДАС Економија. Известиоци: Б. Урошевић, С. Трајковић 
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(16) ДС Информатика. Известиоци: М. Поповић, Д. Ђорђевић 

(17) ОАС Немачки језик и књижевност. Известиоци: С. Грубачић, М. 

Јовановић  

(18) ОАС Енглески језик и књижевност: С. Грубачић, Ј. Степановић  

12. Одређивање известилаца по жалбама (Интернационалног) Универзитета у 

Новом Пазару на решења НСВО којима су, у претходном кругу акредитације, 

одбијени захтеви за акредитацију студијских програма – поновљен поступак 

по налогу из пресуда Управног суда: 

(19) ОАС Информатика  

(20) ОАС Психологија  

(21) ОАС Ликовна уметност 

13. Плаћање накнаде за акредитацију студијских програма – став Универзитета 

Метрополитан 

14. Стратегија интернационализације високог образовања у Републици Србији 

до 2025. године 

15. Предлог др Ратка Николића да се образује Радна група за израду Подсетника 

за упитнике при оцењивању у поступку самовредновања у високом 

образовању 

16. Разматрање Акционог плана за реализацију Стратегије за заштиту потрошача 

17. Допис Високе техничке школе у Нишу око начина рачунања просечне оцене 

кандидата за упис на докторске академске студије 

18. Текућа питања. 

 

 

Кратак преглед дискусије и одлука НСВО: 

 

• Поред чланова Савета, седници су присуствовали в.д. помоћника министра 

проф. др Весна Мандић и чланови КАПК – др Мирољуб Миливојчевић, проф. 

др Шћепан Миљанић, проф. др Биљана Предић и проф. др Весна Кунтић. 

• У радну групу за националну матуру НСВО је делегирао Слободана 

Грубачића, Дарка Плећаша и Милана Јовановића.  

• НСВО је започео расправу о предлогу КАПК-а нових стандарда за 

акредитацију високошколских установа и студијских програма. Након 

уводног излагања председника, отворена је дуга и садржајна расправа, 

после које је закључено да ће представници НСВО (Ратко Николић, Дамњан 

Радосављевић, Илија Ковачевић и Ендре Пап) наставити и даље да раде на 

стандардима. Закључено је да КАПК, уз учешће поменуте четворице чланова 

Савета, припреми другу верзију предлога стандарда, у који би се укључиле 

њихове прихватљиве сугестије, као и предлози који су се чули на седници 

Савета. 

• После краће расправе, чланови НСВО су једногласно усвојили документ 

Основе за Кодекс о академском интегритету. На основу овог документа, 

свака високошколска установа ће даље разрадити докуменат тако што ће 

донети сопствени кодекс академског интегритета, али ће у тај кодекс морати 
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да угради, као минималне, елементе садржане у Основама за Кодекс о 

академском интегритету који је усвојио НСВО. Текст Кодекса дат је у Прилогу 

1. 

• На молбу ENIC/NARIC центра Национални савет је заузео став о 

професионалном признавању диплома британских универзитета, које су 

нивоа мастера (формат студија: 3+1). Једногласно је усвојен следећи 

предлог:  

1) Када су у питању мастер дипломе с универзитета у Енглеској, Велсу 

и Северној Ирској, у начелу не треба правити разлику између мастера 

чији је формат 3+1 или 4+0 (интегрисани мастер), с једне стране, и 

мастера чији је формат 4+1, 3+2 или 4+2, с друге стране. Имајући у 

виду строгост захтева које постављају британски универзитети да би 

се добила одређена диплома, високи квалитет система британског 

високог образовања, неуједначеност броја година студирања да би се 

добила одређена диплома (која је често последица ослањања на 

традицију), као и неуједначеност академских назива, квалификације 

стечене испуњавањем услова за добијање академског назива мастер 

такве су да их укупно четворогодишње студирање не може довести у 

питање. 

2) Што се тиче назива Master of Arts (М. А.) који се на универзитетима 

Оксфорд и Кембриџ може, на захтев, доделити припаднику 

универзитетске заједнице који је, као Bachelor of Arts with Honours, у 

њој провео 6-7 година (укључујући додипломске студије), та диплома 

означава само академски ранг, а не представља последипломску 

квалификацију. 

3) Када су у питању мастер дипломе с универзитета у Шкотској, 

Master of Arts је, најчешће, додипломски степен, па се не може 

признати као мастер за потребе запошљавања (осим уколико 

кандидат не презентује доказ да је на додипломским студијама 

стекао назив Bachelor). Последипломски степени у хуманистичким 

наукама Master of Letters (M. Litt.) и у природним и друштвеним 

наукама (M. Sc.) могу се признати као дипломе мастера за потребе 

запошљавања. Исто би важило и за последипломску диплому у 

образовању – Postgraduate Diploma in Education (PGDE). 

• Једногласно је усвојен предлог КОНУС-а о допуни Правилника о научним, 

уметничким, односно стручним областима у оквиру образовно-научних, 

односно образовно-уметничких поља којим се се архитектура сврстава и у 

поље уметности. 

• Национални савет је верификовао предлог КОНУС-а о допунама Листе 

стручних, академских и научних назива, утврђених на седницама КОНУС-а, 

одржаним 6. маја и 28. септембра 2016. године. После ове допуне, биће 

урађена пречишћена верзија Листе, која ће се објавити у „Службеном 

гласнику РС“. 
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• Национални савет је једногласно усвојио, на предлог Универзитета у Новом 

Саду, да се у члану 11. Минималних услова за избор у звање наставника на 

универзитету, за поље друштвено-хуманистичких наука, код минималних 

услова за избор у звање редовног професора, после речи: „Додатно испуњен 

услов из категорије М21, М22 или М23 може, један за један, заменити услов 

из категорије М24,“ речи: „односно М51“ се бришу. Уместо њих, додају се 

речи: „а додатно испуњен услов из категорије М21, М22 или М23 може 

заменити пет радова из категорије М51“. 

• По налогу из пресуде Управног суда НСВО је поновио одлучивање по жалби 

Академије лепих уметности на решење КАПК-а, којим је, у претходном кругу 

акредитације, одбијен захтев за акредитацију студијског програма ДАС 

Клавир. Установљено је да је претходно одлучивање по овој жалби било 

много пре него што је овај сазив Савета конституисан, још 2012. године. 

После излагања известилаца и дуже дискусије, НСВО је са 15 гласова „за“, уз 

4 уздржана гласа, одлучио да се прихвати жалба Академије лепих 

уметности, ожалбено решење поништи и да се овај предмет врати на 

поновно одлучивање  КАПК-у. 

• Полазећи од заједничке природе предмета, уз сагласност чланова НСВО, 

жалбе (Интернационалног) Универзитета у Новом Пазару на решења КАПК-а 

којима се, у текућем или претходном кругу акредитације, одбијају захтеви за 

акредитацију студијских програма разматране су обједињено, а одлучивање 

је извршено за сваки програм посебно. 

�  (1) ОАС Васпитач деце предшколског узраста. Известиоци: И. 

Булатовић, И. Ковачевић 

� (2) МАС Васпитач деце предшколског узраста. Известиоци: И. 

Булатовић, И. Ковачевић 

� (3) ОАС Психологија. Известиоци: И. Булатовић, И. Ковачевић 

� (4) МАС Примењена психологија. Известиоци: И. Булатовић, И. 

Ковачевић 

� (5) ОАС Босански језик и бошњачка књижевност. Известиоци: Б. 

Урошевић, Ј. Ђокић 

� (6) ОАС Српски језик и књижевност. Известиоци: Б. Урошевић, Ј. 

Ђокић 

� (7) ОАС Немачки језик и књижевност. Известиоци: С. Грубачић, М. 

Јовановић 

� (8) МАС Језик и књижевност. Известиоци: Б. Урошевић, Ј. Ђокић 

� (9) ОАС Економија. Известиоци: Б. Урошевић, И. Ковачевић 

� (10) МАС Економија. Известиоци: Б. Урошевић, И. Ковачевић 

� (11) ОАС Информатика. Известиоци: М. Поповић, Д. Ђорђевић 

� (12) ОАС Право. Известиоци: С. Трајковић, М. Јовановић 

� (13) МАС Право. Известиоци: С. Трајковић, М. Јовановић. 

�  (14) ОАС Примењена уметност. Известиоци: М. Алексић, Ј. Ђокић 

� (15) ДАС Економија. Известиоци: Б. Урошевић, С. Трајковић 

� (16) ДС Информатика. Известиоци: М. Поповић, Д. Ђорђевић 
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� (17) ОАС Немачки језик и књижевност. Известиоци: С. Грубачић, М. 

Јовановић  

� (18) ОАС Енглески језик и књижевност: Известиоци: С. Грубачић, Ј. 

Степановић. 

Уводно излагање дао је председник НСВО који је навео најбитније чињенице 

о овом Универзитету, као и главне проблеме који су се јавили у поступку 

акредитације поменутих студијских програма. Посебно је нагласио да би 

требало предложити Влади да предложи допуну Закона о странацима, како 

би се универзитетским наставницима – странцима допустило да се могу 

запослити на домаћим универзитетима за период од пет година – колико 

траје акредитација студијског програма. По важећем решењу, странац је 

могао да добије привремени боравак и дозволу за рад за најдуже годину 

дана, уз могућност продужења од још једне године. Тај проблем представља 

један од два најважнија разлога због којих је КАПК доносио решења о 

одбијању захтева за акредитацију студијских програма. Други разлог се 

односи на околност да је одређени број наставника стекао докторат на 

(Интернационалном) Универзитету у Новом Пазару, на студијским 

програмима који нису били акредитовани, нити је за њих Универзитет имао 

дозволу Министарства. 

Након тога, повела се расправа о статусу страних држављана запослених на 

нашим универзитетима, након које је једногласно је закључено да ће Савет 

дати иницијативу да се норма члана 29. Закона о странцима допуни тако да 

се продужени привремени боравак не односи само на странца који је 

изабран у звање наставника, него и на странца које испуњава услове за 

избор у звање наставника, како би се олакшао повратак младим научним 

радницима, који те услове испуњавају, а нису у иностранству стекли звање 

наставника на универзитету. После овог закључка, прешло се на одлучивање 

по жалбама. 

• 1) ОАС Васпитач деце предшколског узраста. На основу свега изнетог, након 

разматрања свих чињеница значајних за одлучивање, садржаних у 

оспореном решењу Комисије за акредитацију и проверу квалитета о 

одбијању захтева за акредитацију ОАС Васпитач деце предшколског узраста, 

као и навода у жалби упућеној Националном савету, узимајући у обзир и 

ценећи све чињенице и доказе појединачно и свеукупно и уважавајући све 

разлоге за и против доношења таквог решења, Национални савет за високо 

образовање поклонио је пуну веру извештају известилаца и  једногласно, са 

19 гласова “за”, донео одлуку да се жалба одбије. 

• 2) МАС Васпитач деце предшколског узраста. На основу свега изнетог, након 

разматрања свих чињеница значајних за одлучивање, садржаних у 

оспореном решењу Комисије за акредитацију и проверу квалитета о 

одбијању захтева за акредитацију МАС Васпитач деце предшколског узраста, 

као и навода у жалби упућеној Националном савету, узимајући у обзир и 

ценећи све чињенице и доказе појединачно и свеукупно и уважавајући све 

разлоге за и против доношења таквог решења, Национални савет за високо 
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образовање поклонио је пуну веру извештају известилаца и  једногласно, са 

19 гласова “за”, донео одлуку да се жалба одбије. 

• 3) ОАС Психологија. На основу свега изнетог, након разматрања свих 

чињеница значајних за одлучивање, садржаних у оспореном решењу 

Комисије за акредитацију и проверу квалитета о одбијању захтева за 

акредитацију ОАС Психологија, као и навода у жалби упућеној Националном 

савету, узимајући у обзир и ценећи све чињенице и доказе појединачно и 

свеукупно и уважавајући све разлоге за и против доношења таквог решења, 

Национални савет за високо образовање поклонио је пуну веру извештају 

известилаца и  једногласно, са 19 гласова “за”, донео одлуку да се жалба 

одбије. 

• 4) МАС Примењена психологија. На основу свега изнетог, након разматрања 

свих чињеница значајних за одлучивање, садржаних у оспореном решењу 

Комисије за акредитацију и проверу квалитета о одбијању захтева за 

акредитацију МАС Примењена психологија, као и навода у жалби упућеној 

Националном савету, узимајући у обзир и ценећи све чињенице и доказе 

појединачно и свеукупно и уважавајући све разлоге за и против доношења 

таквог решења, Национални савет за високо образовање поклонио је пуну 

веру извештају известилаца и  једногласно, са 19 гласова “за”, донео одлуку 

да се жалба одбије. 

• 5) ОАС Босански језик и бошњачка књижевност. На основу свега изнетог, 

након разматрања свих чињеница значајних за одлучивање, садржаних у 

оспореном решењу Комисије за акредитацију и проверу квалитета о 

одбијању захтева за акредитацију ОАС Босански језик и бошњачка 

књижевност, као и навода у жалби упућеној Националном савету, узимајући 

у обзир и ценећи све чињенице и доказе појединачно и свеукупно и 

уважавајући све разлоге за и против доношења таквог решења, Национални 

савет за високо образовање поклонио је пуну веру извештају известилаца и  

једногласно, са 19 гласова “за”, донео одлуку да се жалба одбије. 

• 6) ОАС Српски језик и књижевност. На основу свега изнетог, након 

разматрања свих чињеница значајних за одлучивање, садржаних у 

оспореном решењу Комисије за акредитацију и проверу квалитета о 

одбијању захтева за акредитацију ОАС Српски језик и књижевност, као и 

навода у жалби упућеној Националном савету, узимајући у обзир и ценећи 

све чињенице и доказе појединачно и свеукупно и уважавајући све разлоге 

за и против доношења таквог решења, Национални савет за високо 

образовање поклонио је пуну веру извештају известилаца и  једногласно, са 

19 гласова “за”, донео одлуку да се жалба одбије. 

• 7) МАС Језик и књижевност. На основу свега изнетог, након разматрања свих 

чињеница значајних за одлучивање, садржаних у оспореном решењу 

Комисије за акредитацију и проверу квалитета о одбијању захтева за 

акредитацију МАС Језик и књижевност, као и навода у жалби упућеној 

Националном савету, узимајући у обзир и ценећи све чињенице и доказе 

појединачно и свеукупно и уважавајући све разлоге за и против доношења 
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таквог решења, Национални савет за високо образовање поклонио је пуну 

веру извештају известилаца и  једногласно, са 19 гласова “за”, донео одлуку 

да се жалба одбије. 

• 8) ОАС Немачки језик и књижевност. На основу свега изнетог, након 

разматрања свих чињеница значајних за одлучивање, садржаних у 

оспореном решењу Комисије за акредитацију и проверу квалитета о 

одбијању захтева за акредитацију ОАС Немачки језик и књижевност, као и 

навода у жалби упућеној Националном савету, узимајући у обзир и ценећи 

све чињенице и доказе појединачно и свеукупно и уважавајући све разлоге 

за и против доношења таквог решења, Национални савет за високо 

образовање поклонио је пуну веру извештају известилаца и  једногласно, са 

19 гласова “за”, донео одлуку да се жалба одбије. 

• 9) ОАС Економија. На основу свега изнетог, након разматрања свих 

чињеница значајних за одлучивање, садржаних у оспореном решењу 

Комисије за акредитацију и проверу квалитета о одбијању захтева за 

акредитацију ОАС Економија, као и навода у жалби упућеној Националном 

савету, узимајући у обзир и ценећи све чињенице и доказе појединачно и 

свеукупно, укључујући и оцену да је курикулум студијског програма добар, 

што, међутим, не мења коначан закључак, те уважавајући све разлоге за и 

против доношења таквог решења, Национални савет за високо образовање 

поклонио је пуну веру предлогу известилаца и  једногласно, са 19 гласова 

“за”, донео одлуку да се жалба одбије. 

• 10) МАС Економија. На основу свега изнетог, након разматрања свих 

чињеница значајних за одлучивање, садржаних у оспореном решењу 

Комисије за акредитацију и проверу квалитета о одбијању захтева за 

акредитацију МАС Економија, као и навода у жалби упућеној Националном 

савету, узимајући у обзир и ценећи све чињенице и доказе појединачно и 

свеукупно, те уважавајући све разлоге за и против доношења таквог 

решења, Национални савет за високо образовање поклонио је пуну веру 

предлогу известилаца и  једногласно, са 19 гласова “за”, донео одлуку да се 

жалба одбије. 

• 11) ОАС Информатика. На основу свега изнетог, након разматрања свих 

чињеница значајних за одлучивање, садржаних у оспореном решењу 

Комисије за акредитацију и проверу квалитета о одбијању захтева за 

акредитацију ОАС Информатика, као и навода у жалби упућеној 

Националном савету, узимајући у обзир и ценећи све чињенице и доказе 

појединачно и свеукупно, те уважавајући све разлоге за и против доношења 

таквог решења, Национални савет за високо образовање поклонио је пуну 

веру предлогу известилаца и  једногласно, са 19 гласова “за”, донео одлуку 

да се жалба одбије. 

• 12) ОАС Право. На основу свега изнетог, након разматрања свих чињеница 

значајних за одлучивање, садржаних у оспореном решењу Комисије за 

акредитацију и проверу квалитета о одбијању захтева за акредитацију ОАС 

Право, као и навода у жалби упућеној Националном савету, узимајући у 
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обзир и ценећи све чињенице и доказе појединачно и свеукупно, те 

уважавајући све разлоге за и против доношења таквог решења, Национални 

савет за високо образовање поклонио је пуну веру предлогу известилаца и  

једногласно, са 19 гласова “за”, донео одлуку да се жалба одбије. 

•  13) МАС Право. На основу свега изнетог, након разматрања свих чињеница 

значајних за одлучивање, садржаних у оспореном решењу Комисије за 

акредитацију и проверу квалитета о одбијању захтева за акредитацију МАС 

Право, као и навода у жалби упућеној Националном савету, узимајући у 

обзир и ценећи све чињенице и доказе појединачно и свеукупно, те 

уважавајући све разлоге за и против доношења таквог решења, Национални 

савет за високо образовање поклонио је пуну веру предлогу известилаца и  

једногласно, са 19 гласова “за”, донео одлуку да се жалба одбије. 

• 14) ОАС Примењена уметност. На основу свега изнетог, полазећи од налога 

из пресуде Управног суда, након разматрања свих чињеница значајних за 

одлучивање, садржаних у оспореном решењу Комисије за акредитацију и 

проверу квалитета о одбијању захтева за акредитацију ОАС Примењена 

уметност, као и навода у жалби упућеној Националном савету, узимајући у 

обзир и ценећи све чињенице и доказе појединачно и свеукупно, те 

уважавајући све разлоге за и против доношења таквог решења, Национални 

савет за високо образовање поклонио је пуну веру предлогу известилаца и  

једногласно, са 19 гласова “за”, донео одлуку да се жалба одбије. 

• 15) ДАС Економија. На основу свега изнетог, полазећи од налога из пресуде 

Управног суда, након разматрања свих чињеница значајних за одлучивање, 

садржаних у оспореном решењу Комисије за акредитацију и проверу 

квалитета о одбијању захтева за акредитацију ОАС Економија, као и навода у 

жалби упућеној Националном савету, узимајући у обзир и ценећи све 

чињенице и доказе појединачно и свеукупно, те уважавајући све разлоге за 

и против доношења таквог решења, Национални савет за високо 

образовање поклонио је пуну веру предлогу известилаца и  једногласно, са 

19 гласова “за”, донео одлуку да се жалба одбије. 

• 16) ДС Информатика. На захтев известилаца, због нејасног статуса жалбе, 

једногласно је одлучено је да се одлучивање о овој жалби одложи. 

• 17) ОАС Немачки језик и књижевност. На основу свега изнетог, полазећи од 

налога из пресуде Управног суда, након разматрања свих чињеница 

значајних за одлучивање, садржаних у оспореном решењу Комисије за 

акредитацију и проверу квалитета о одбијању захтева за акредитацију ОАС 

Немачки језик и књижевност, као и навода у жалби упућеној Националном 

савету, узимајући у обзир и ценећи све чињенице и доказе појединачно и 

свеукупно, те уважавајући све разлоге за и против доношења таквог 

решења, Национални савет за високо образовање поклонио је пуну веру 

предлогу известилаца и  једногласно, са 19 гласова “за”, донео одлуку да се 

жалба одбије. 
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• 18) ОАС Енглески језик и књижевност. Пре одлучивања по овој тачки, 

председавајући је констатовао да је (Интернационални) Универзитет у 

Новом Пазару, у текућем кругу акредитације, 19. јуна 2015. године добио 

акредитацију за овај студијски програм, али да свеједно НСВО мора 

поступити по налогу из пресуде Управног суда. На основу свега изнетог, 

полазећи од налога из пресуде Управног суда, након разматрања свих 

чињеница значајних за одлучивање, садржаних у оспореном решењу 

Комисије за акредитацију и проверу квалитета о одбијању захтева за 

акредитацију ОАС Енглески језик и књижевност, као и навода у жалби 

упућеној Националном савету, узимајући у обзир и ценећи све чињенице и 

доказе појединачно и свеукупно, те уважавајући све разлоге за и против 

доношења таквог решења, Национални савет за високо образовање 

поклонио је пуну веру предлогу известилаца и  једногласно, са 19 гласова 

“за”, донео одлуку да се жалба одбије. 

• НСВО је одредио известиоце по жалбама (Интернационалног) Универзитета 

у Новом Пазару на решења НСВО којима су, у претходном кругу 

акредитације, одбијени захтеви за акредитацију студијских програма – 

поновљен поступак по налогу из пресуда Управног суда: 

� (19) ОАС Информатика - Миодраг Поповић и Драган Ђорђевић 

� (20) ОАС Психологија - Иван Булатовић и Илија Ковачевић 

� (21) ОАС Ликовна уметност - Милан Алексић и Јелица Ђокић 

• Поводом примедби Универзитета Метрополитан на плаћање накнаде за 

акредитацију студијских програма, након краће дискусије, закључено је да 

се примедбе доставе КАПК-у, па да се тек онда размотре на Савету. 

• У вези Стратегије интернационализације високог образовања у Републици 

Србији до 2025. године, известилац Ендре Пап је рекао да нас процес 

интернационализација чека, те да би требало имати што више заједничких 

програма и размена студената и професора. Примедбе на достављени 

материјал могу се дати до 25.11., затим ће тај материјал бити комплетиран и 

послат КОНУС-у, па ће поново ће доћи на Национални савет на одлучивање. 

• НСВО је подржао предлог др Ратка Николића да се образује Радна група за 

израду Подсетника за упитнике при оцењивању у поступку самовредновања 

у високом образовању и именовао Радну групу у саставу: Илија Ковачевић, 

Ратко Николић, Ендре Пап, Дарко Плећаш, Дамњан Радосављевић и Јелица 

Ђокић. 

• НСВО је разматрао Акциони план за реализацију Стратегије за заштиту 

потрошача и констатовао да треба да се провери да ли је ово у надлежности 

НСВО или материјал треба проследити Националном просветном савету 

(НПС). 

• У вези дописа Високе техничке школе у Нишу око начина рачунања просечне 

оцене кандидата за упис на докторске академске студије НСВО је 

препоручио да се примени методологија коју користи Универзитет у 

Београду, по којој се општа просечна оцена студирања израчунава на основу 
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просечних оцена студирања на основним академским студијама и мастер 

академским студијама, пондерисаних дужином трајања студијског програма 

на основним академским и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ 

бодовима. 

 

 

16. СЕДНИЦА (24.11.2016) 

 

Дневни ред: 

 

1. Усвајање записника са 15. седнице НСВО 

2. Заузимање става о изреченим оценама на рачун НСВО у вези с 

акредитацијом студијских програма (Интернационалног) Универзитета у 

Новом Пазару  

3. Информација о састанку у Министарству просвете, науке и технолошког 

развоја са представницима (Интернационалног) Универзитета у Новом 

Пазару ради реализације закључка о пружању помоћи у испуњавању услова 

за акредитацију 

4. Давање мишљења о предлогу Универзитета у Нишу да се оснује 

Пољопривредни факултет у саставу тог универзитета (са својством правног 

лица) у Крушевцу 

5. Разматрање предлога стандарда за: 

(1) почетну акредитацију 

(2) акредитацију високошколских установа 

(3) акредитацију студијских приграма 

(4) самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа 

(5) спољашњу проверу квалитета високошколских установа 

6. Предлог КАССС-а за допуну Листе стручних, академских и научних назива 

7. Иницијатива Лекарске коморе Србије за измену у Листи стручних, 

академских и научних назива 

8. Иницијатива Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину да се 

усклади назив „мастер професор технике и информатике“ из Правилника о 

врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника у стручним школама са називом „мастер професор информатике 

и технике“, који се, на основу решења о акредитацији, стиче завршетком 

мастер студија на том факултету 

9. Информација о пројекту PESHES, који је иницирао НСВО у оквиру програма 

ERASMUS+  

10. Информација Државног правобранилаштва о (првостепеној) пресуди Вишег 

суда у Београду, којом се одбија тужбени захтев Факултета сценских и 

примењених уметности АЛУ, којим се од Републике Србије – НСВО и КАПК 

тражи плаћање накнаде штете због измакле користи у висини од 2.832.000 

евра  
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11. Одлучивање по жалби Европског универзитета Нова академија на решење 

КАПК-а којим се одбија захтев за акредитацију студијског програма ОАС 

Савремена популарна музика. Известиоци: И. Булатовић, М. Јовановић 

12. Одлучивање по жалбама (Интернационалног) Универзитета у Новом Пазару 

на решења НСВО којима су, у претходном кругу акредитације, одбијени 

захтеви за акредитацију студијских програма – поновљен поступак по налогу 

из пресуда Управног суда: 

(1) ДС Информатика. Известиоци: М. Поповић, Д. Ђорђевић (наставак 

поступка започетог на 15. седници) 

(2) ОАС Информатика. Известиоци: М. Поповић, Д. Ђорђевић 

(3) ОАС Психологија. Известиоци: И. Ковачевић, М. Булатовић 

(4) ОАС Ликовна уметност. Известиоци: М. Алексић, И. Ковачевић 

13. Одређивање известилаца по жалбама на решења НСВО којима су одбијени 

захтеви за акредитацију студијских програма: 

(1) Алфа БК Универзитета – ОАС Економија 

(2) Универзитета Метрополитан – ОАС Бизнис и маркетинг (са два 

модула: маркетинг и менаџмент у спорту) – на српском и енглеском језику 

(3) Универзитета Метрополитан – ОАС Бизнис и маркетинг (са два 

модула: маркетинг и менаџмент у спорту) – студије на даљину 

(4) Високе школе за пословну економију и предузетништво из Београда – 

ОАС Пословна економија и предузетништво – студије на даљину 

(5) Високе школе за пословну економију и предузетништво из Београда – 

МАС Пословна економија и предузетништво – студије на даљину на 

енглеском језику 

14. Одређивање известилаца по жалби (Интернационалног) Универзитета у 

Новом Пазару на решење НСВО којим је, у претходном кругу акредитације, 

одбијен захтев за акредитацију студијског програма ОАС Босански језик и 

бошњачка књижевност – поновљен поступак по налогу из пресуде Управног 

суда. 

15. Текућа питања 

 

Кратак преглед дискусије и одлука НСВО: 

 

• Поред чланова Савета, седници су присуствовали шеф одсека за развој и 

високо образовање Драган Поповић и чланови КАПК – др Мирољуб 

Миливојчевић, проф. др Шћепан Миљанић и проф. др Софија Пекић Quarrie. 

• Поводом изречених оцена на рачун НСВО у вези с акредитацијом студијских 

програма (Интернационалног) Универзитета у Новом Пазару које су изнете у 

медијима, НСВО је одлучио да се реагује смирено, водећи рачуна о улози и 

дигнитету Националног савета. У оквиру расправе чланови НСВО су 

обавештени да је министар формирао тим ради реализације закључка о 

пружању помоћи у испуњавању услова за акредитацију, који је већ водио 

разговоре са представницима (Интернационалног) Универзитета у Новом 
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Пазару. Поред проф. Ендре Папа тим је допуњен са Бранком Урошевићем за 

ДХ поље и Ј. Ђокић за уметност. 

• Савет је једногласно подржао предлог Универзитета у Нишу да се оснује 

Пољопривредни факултет у саставу тог универзитета (са својством правног 

лица) у Крушевцу. 

• Савет је разматрао предлога стандарда за: 

� (1) почетну акредитацију 

� (2) акредитацију високошколских установа 

� (3) акредитацију студијских приграма 

� (4) самовредновање и оцењивање квалитета високошколских 

установа 

� (5) спољашњу проверу квалитета високошколских установа 

После дуге и детаљне расправе једногласно је одлучено да су све 

предложене измене и допуне текста стандарда усвојене. Предлог стандарда 

ће бити упућен КОНУС-у и КАССС-у  који треба да дају своје мишљење о 

стандардима, после чега ће се стандарди дефинитивно усвојити. 

• Савет је подржао предлог КАССС-а за допуну Листе стручних, академских и 

научних назива и одлучио да се у Листу убаци назив струковни инжењер 

унутрашње архитектуре и дизајна, у ИМТ пољу.  

• Поводом иницијативе Лекарске коморе Србије за измену у Листи стручних, 

академских и научних назива, којом би се препознале медицинске 

специјализације, Савет је закључио да тај захтев Лекарске коморе није 

неоснован и да НСВО у овом тренутку може само да подржи ту иницијативу, 

али да тај проблем мора да се решава заједничким радом три стране - 

Министарства здравља, Министарства просвете и Медицинског факултета. 

• Иницијатива Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину да се 

усклади назив „мастер професор технике и информатике“ из Правилника о 

врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника у стручним школама са називом „мастер професор информатике 

и технике“, који се, на основу решења о акредитацији, стиче завршетком 

мастер студија на том факултету, није прихваћена од стране Савета. Уместо 

тога Савет је предложио да Министарство просвете промени Правилник о 

врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника у стручним школама јер су све већ добијене дипломе с овим 

називом. 

• Проф. Б. Јеремић је информисао чланове НСВО о свим релевантним 

чињеницама о пројекту PESHES, који је иницирао НСВО у оквиру програма 

ERASMUS+. 

• Чланове НСВО су упознати са Информацијом Државног правобранилаштва о 

(првостепеној) пресуди Вишег суда у Београду, којом се одбија тужбени 

захтев Факултета сценских и примењених уметности АЛУ, којим се од 

Републике Србије – НСВО и КАПК тражи плаћање накнаде штете због 

измакле користи у висини од 2.832.000 евра. 
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• НСВО је одлучио, са 12 гласова „за“, да је прихвати жалбу Европског 

универзитета Нова академија на решење КАПК-а којим се одбија захтев за 

акредитацију студијског програма ОАС Савремена популарна музика и да 

предмет врати Комисији за акредитацију на поновно одлучивање. 

• НСВО је размотрио жалбе (Интернационалног) Универзитета у Новом Пазару 

на решења КАПК-а којима се, у претходном кругу акредитације, одбијају 

захтеви за акредитацију студијских програма програма – поновљен поступак 

по налогу из пресуда Управног суда: 

� (2) ОАС Информатика - На основу свега изнетог, полазећи од налога 

из пресуде Управног суда, након разматрања свих чињеница 

значајних за одлучивање, садржаних у оспореном решењу Комисије 

за акредитацију и проверу квалитета о одбијању захтева за 

акредитацију ОАС  Информатика, као и навода у жалби упућеној 

Националном савету, узимајући у обзир и ценећи све чињенице и 

доказе појединачно и свеукупно, те уважавајући све разлоге за и 

против доношења таквог решења, Национални савет за високо 

образовање поклонио је пуну веру предлогу известилаца и  

једногласно, са 18 гласова “за”, донео одлуку да се жалба одбије. 

� (3) ОАС Психологија - На основу свега изнетог, полазећи од налога из 

пресуде Управног суда, након разматрања свих чињеница значајних 

за одлучивање, садржаних у оспореном решењу Комисије за 

акредитацију и проверу квалитета о одбијању захтева за 

акредитацију ОАС  Психологија, као и навода у жалби упућеној 

Националном савету, узимајући у обзир и ценећи све чињенице и 

доказе појединачно и свеукупно, те уважавајући све разлоге за и 

против доношења таквог решења, Национални савет за високо 

образовање поклонио је пуну веру предлогу известилаца и  

једногласно, са 18 гласова “за”, донео одлуку да се жалба одбије. 

� На предлог известилаца, одложена је расправа о студијским 

програмима (1) ДС Информатика и (4) ОАС Ликовна уметност док се 

не комплетира документација. 

• Одређени су известиоци по жалбама на решења КАПК-а којима су одбијени 

захтеви за акредитацију студијских програма: 

�  (1) Алфа БК Универзитета – ОАС Економија (Славиша Трајковић и 

Бранко Урошевић) 

� (2) Универзитета Метрополитан – ОАС Бизнис и маркетинг (са два 

модула: маркетинг и менаџмент у спорту) – на српском и енглеском 

језику (Славиша Трајковић и Драган Ђорђевић) 

� (3) Универзитета Метрополитан – ОАС Бизнис и маркетинг (са два 

модула: маркетинг и менаџмент у спорту) – студије на даљину 

(Дамњан Радосављевић и Ендре Пап) 

� (4) Високе школе за пословну економију и предузетништво из 

Београда – ОАС Пословна економија и предузетништво – студије на 

даљину (Дамњан Радосављевић и Ендре Пап) 
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� (5) Високе школе за пословну економију и предузетништво из 

Београда – МАС Пословна економија и предузетништво – студије на 

даљину на енглеском језику (Дамњан Радосављевић и Ендре Пап) 

• Одређени су известиоци по жалби (Интернационалног) Универзитета у 

Новом Пазару на решење НСВО којим је, у претходном кругу акредитације, 

одбијен захтев за акредитацију студијског програма ОАС Босански језик и 

бошњачка књижевност – поновљен поступак по налогу из пресуде Управног 

суда (Јелица Ђокић и Слободан Грубачић). 

 

 

17. СЕДНИЦА (21.12.2016) 

 

Дневни ред: 

 

1. Усвајање записника са 16. седнице НСВО 

2. Одлучивање по жалбама на решења КАПК-а којима се одбијају захтеви за 

акредитацију студијских програма: 

(1) Алфа БК Универзитета – ОАС Економија 

(2) Универзитета Метрополитан – ОАС Бизнис и маркетинг (са два 

модула: маркетинг и менаџмент у спорту) – на српском и енглеском језику 

(3) Универзитета Метрополитан – ОАС Бизнис и маркетинг (са два 

модула: маркетинг и менаџмент у спорту) – студије на даљину 

(4) Високе школе за пословну економију и предузетништво из Београда – 

ОАС Пословна економија и предузетништво – студије на даљину 

(5) Високе школе за пословну економију и предузетништво из Београда – 

МАС Пословна економија и предузетништво – студије на даљину на 

енглеском језику 

(6) (Интернационалног) Универзитета у Новом Пазару – ДС Информатика 

(наставак поступка са 16. седнице НСВО) 

(7) (Интернационалног) Универзитета у Новом Пазару – ОАС Ликовна 

уметност (наставак поступка са 16. седнице НСВО) 

(8) (Интернационалног) Универзитета у Новом Пазару – ОАС Босански 

језик и бошњачка књижевност 

3. Одређивање известилаца по жалбама на решења НСВО којима су одбијени 

захтеви за акредитацију студијских програма: 

(1) Факултета за биофарминг, Бачка Топола (високошколска јединица ван 

седишта установе без својства правног лица), Универзитета Џон Незбит, 

Београд – ОАС биофарминг – студије на даљину 

(2) Факултета за културу и медије Универзитета Џон Незбит – ОАС 

Односи с јавношћу – студије на даљину 

(3) Правног факултета Универзитета Џон Незбит – ОАС 4 Јавна управа – 

студије на даљину 

(4) Факултета за пословне студије Универзитета Џон Незбит – ОСС 3 

Основне пословне струковне студије – студије на даљину 
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(5) Високе школе за пословну економију и предузетништво из Београда – 

ОАС 4 Информационе технологије и системи 

(6) Универзитета Метрополитан – ОАС 4 Рачунарске игре – студије на 

даљину 

(7) Алфа БК Универзитета – МАС Заштита и очување наслеђа 

(8) Високе школе примењних струковних студија у Врању – Спец. СС – 

Инжењерство заштите животне средине 

(9) Учитељског факултета на мађарском језику у Суботици Универзитета 

у Новом Саду – ОАС Дипломирани комуниколог 

4. Динамика израде решења НСВО по жалбама на решења КАПК-а 

5. Форма решења о акредитацији и решења по жалби на одлуку КАПК о 

одбијању захтева за акредитацију 

6. Одређивање представника НСВО у чланству Стручне комисије за утврђивање 

да ли је докторска дисертација др Радмиле Чокорило „Настанак, развој и 

друштвена улога Радио телевизије Републике Српске као Јавног сервиса“, 

одбрањена на ФПН Универзитета у Београду, плагијат 

7. Одлука о року за утврђивање листе престижних светских часописа за 

поједине научне области у пољу друштвено-хуманистичких наука из члана 7. 

став  3. Минималних услова за избор у звања наставника на универзитету 

8. Информација о спровођењу Акционог плана за поглавље 23. Приступних 

преговора између Србије и ЕУ 

9. Информација о изради нацрта Закона о високом образовању и концепта 

националне матуре 

10. Информација о састанку представника (Интернационалног) Универзитета у 

Новом Пазару са представницима НСВО 

11. Примена афирмативних мера код уписа на године студијских програма које 

не представљају прву годину студијских програма основних, односно 

интегрисаних студија 

12. Годишњи извештај Поверенику за 2016. годину, у вези са Законом о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја и Законом о заштити 

података о личности 

13. Текућа питања 

 

Кратак преглед дискусије и одлука НСВО: 

 

• Поред чланова Савета, седници су присуствовали и чланови КАПК – др 

Мирољуб Миливојчевић, проф. др Зоран Тодовић, проф. др Живадин 

Мицић, као и представник СКАССС Небојша Андријевић. 

• НСВО је размотрио и одлучивао по жалбама на решења КАПК-а којима се 

одбијају захтеви за акредитацију студијских програма: 

�  (1) Алфа БК Универзитет – ОАС Економија. НСВО је после расправе 

одлучио да се жалба усвоји, поништи решење КАПК и донесе решење 

о акредитацији наведеног студијског програма. 
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� (2) Универзитет Метрополитан – ОАС Бизнис и маркетинг (са два 

модула: маркетинг и менаџмент у спорту) – на српском и енглеском 

језику. После излагања представника Универзитета Метрополитан, 

проф. Драгана Домазета, излагања известилаца и дискусије, НСВО је 

одлучио са 11 гласова за и 4 против да се жалба усвоји и предмет 

врати на поновно одлучивање у КАПК.  

� (3) Универзитет Метрополитан – ОАС Бизнис и маркетинг (са два 

модула: маркетинг и менаџмент у спорту) – студије на даљину. После 

излагања представника Универзитета Метрополитан, проф. Драгана 

Домазета, излагања известилаца и дискусије, НСВО је одлучио са 11 

гласова за и 4 против да се жалба усвоји и предмет врати на поновно 

одлучивање у КАПК. 

� (4) Високе школе за пословну економију и предузетништво из 

Београда – ОАС Пословна економија и предузетништво – студије на 

даљину. После излагања представника Високе школе за пословну 

економију и предузетништво, Ане Скоруп, излагања известилаца и 

дискусије, НСВО је одлучио са 16 гласова за и 1 против да се жалба 

усвоји и предмет врати на поновно одлучивање у КАПК.  

� (5) Високе школе за пословну економију и предузетништво из 

Београда – МАС Пословна економија и предузетништво – студије на 

даљину на енглеском језику. После излагања представника Високе 

школе за пословну економију и предузетништво, Ане Скоруп, 

излагања известилаца и дискусије, НСВО је одлучио са 16 гласова за и 

1 против да се жалба усвоји и предмет врати на поновно одлучивање 

у КАПК. 

� На предлог известилаца одложено је разматрање жалби (6) 

(Интернационалног) Универзитета у Новом Пазару – ДС Информатика 

и (7) (Интернационалног) Универзитета у Новом Пазару – ОАС 

Ликовна уметност због недостатка документације. 

� (8) (Интернационалног) Универзитета у Новом Пазару – ОАС Босански 

језик и бошњачка књижевност. После краће расправе одлучено је да 

се жалба усвоји и овај предмет врати на поновно одлучивање КАПК-у, 

која ће, имајући у виду одлуку министра, узети у обзир нову 

документацију, као и препоруке у истој у вези запошљавања 

странаца. 

• Поводом проблема који су уочени у разматрању жалби на овој седници 

закључено је да је неопходно формирати радну групу НСВО и КАПК како би 

се утврдило која се документација установа узима у обзир и до ког момента. 

Потребно је установити пресечни тренутак и да се убудуће примењује такав 

стандард. Комисија то треба да утврди, уједно имајући у виду и временску 

димензију о којој је било речи јер решавања у КАПК-у трају дуго што је 

фактичка ситуација. Из НСВО у комисији ће учествовати Е. Пап, Ј. Ђокић, Д. 

Радосављевић, Р. Николић, а КАПК треба да обавести Савет о своја три члана 

који ће бити део радне групе. 
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• Савет је одредио известиоце по жалбама на решења КАПК-а којима су 

одбијени захтеви за акредитацију студијских програма: 

� (1) Факултета за биофарминг, Бачка Топола (високошколска јединица 

ван седишта установе без својства правног лица), Универзитета Џон 

Незбит, Београд – ОАС биофарминг – студије на даљину (Д. 

Радосављевић и Р. Николић) 

� (2) Факултета за културу и медије Универзитета Џон Незбит – ОАС 

Односи с јавношћу – студије на даљину (Д. Радосављевић и М. 

Јовановић) 

� (3) Правног факултета Универзитета Џон Незбит – ОАС 4 Јавна управа 

– студије на даљину (Д. Радосављевић и И. Булатовић) 

� (4) Факултета за пословне студије Универзитета Џон Незбит – ОСС 3 

Основне пословне струковне студије – студије на даљину (Д. 

Радосављевић и Е. Пап) 

� (5) Високе школе за пословну економију и предузетништво из 

Београда – ОАС 4 Информационе технологије и системи (И. 

Ковачевић и Р. Николић) 

� (6) Универзитета Метрополитан – ОАС 4 Рачунарске игре – студије на 

даљину (Д. Радосављевић и М. Поповић) 

� (7) Алфа БК Универзитета – МАС Заштита и очување наслеђа (Ј. Ђокић 

и М. Алексић) 

� (8) Високе школе примењних струковних студија у Врању – Спец. СС – 

Инжењерство заштите животне средине (И. Булатовић и М. 

Јовановић) 

� (9) Учитељског факултета на мађарском језику у Суботици 

Универзитета у Новом Саду – ОАС Дипломирани комуниколог (И. 

Булатовић и М. Јовановић) 

• Савет је информисан о проблемима око динамике израде решења НСВО по 

жалбама на решења КАПК-а. Закључено је да треба убрзати динамику 

израде решења колико год је то могуће. Констатовано је да је поступак 

писања решења веома сложен и да самим тим треба доста времена за 

израду истих, имајући у виду чињеницу да Савет нема додатну стручну и 

административну подршку по том питању. 

• Савет је информисан о иницијативи М. Алексића да се побољша форма 

решења о акредитацији и решења по жалби на одлуку КАПК о одбијању 

захтева за акредитацију. У образложењу су наведени неки модели решења о 

давању акредитације или о одбијању а који се примењују у Аустрији, 

Финској и Хрватској. Закључено је да би ове сугестије требало проследити 

КАПК-у како би они евентуално унапредили своје поступке. 

• Савет је одредио Б. Јеремића за свог представника у чланству Стручне 

комисије за утврђивање да ли је докторска дисертација др Радмиле 

Чокорило „Настанак, развој и друштвена улога Радио телевизије Републике 

Српске као Јавног сервиса“, одбрањена на ФПН Универзитета у Београду, 

плагијат.  
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• Савет је одредио 30. септембар 2017. године за рок за утврђивање листе 

престижних светских часописа за поједине научне области у пољу 

друштвено-хуманистичких наука из члана 7. став 3. Минималних услова за 

избор у звања наставника на универзитету. 

• Проф. М. Јовановић је известио Савет о спровођењу Акционог плана за 

поглавље 23. приступних преговора између Србије и ЕУ. 

• Председник је известио Савет о изради нацрта Закона о високом 

образовању рекавши да је рад на Закону поодмакао и да је план да се прва 

верзија нацрта припреми до 31.12.2016. године. Информацију о концепту 

националне матуре представио је Д. Плећаш који је, између осталог, рекао 

да се на томе интензивно ради и да се састанци радне групе организују 

једном недељно. 

• Проф. Е. Пап је информисао чланове Савета о свим састанцима који су 

одржани са представницима Интернационалног Универзитета у Новом 

Пазару као и њиховим исходима. Додатне информације је пружила и Ј. 

Ђокић. 

• Савет је одлучио да Годишњи извештај Поверенику за информације од 

јавног значаја за 2016. годину, у вези са Законом о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја и Законом о заштити података о личности 

припреме председник и генерални секретар Савета. 

 
 

18. СЕДНИЦА (24.01.2017) 

 

Дневни ред: 

 

1. Усвајање записника са 17. седнице НСВО 

2. Информација о раду на припреми нацрта Закона о високом образовању 

3. Одређивање једног представника НСВО у Радну групу за борбу против 

корупције у образовању у оквиру Поглавља 23 приступних преговора са ЕУ 

4. Предлог да НСВО узме учешће у раду на Erasmus+ пројекту структурног типа, 

под називом: „Implementation of Dual Education in Higher Education of Serbia 

(DualEdu)“ 

5. Предлог да НСВО узме учешће у раду на Erasmus+ пројекту структурног типа, 

под називом: „Strengthening the Quality Assurance System through improved 

accreditation process  and increased transparency (SQAS)“ 

6. Ставови НСВО о документу Оквир дигиталних компетенција – Наставник за 

дигитално доба 

7. Позиција НСВО у односу на иницијативу „Савремена пракса образовања 

наставника за различитост“ 

8. Информација о изради Упутства за доношење одлука у поступку 

акредитације студијских програма и високошколских установа 

9. Молба декана ФИЛУМ за тумачење члана 5. Минималних услова за избор у 

звања наставника на универзитету (поље уметности) 
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10. Иницијатива Факултета техничких наука да се спроведу исправке у 

Правилнику о листи стручних, академских и научних назива 

11. Молба др Миодрага Регодића са Војне академије за тумачење који се 

часописи налазе на SCI листи 

12. Одлучивање по жалбама на решења КАПК-а којима се одбијају захтеви за 

акредитацију студијских програма: 

(1) Универзитета Метрополитан – ОАС 4 Рачунарске игре – студије на даљину 

(2) Факултета за биофарминг, Бачка Топола (високошколска јединица ван 

седишта установе без својства правног лица), Универзитета Џон Незбит, 

Београд – ОАС биофарминг – студије на даљину 

(3) Факултета за културу и медије Универзитета Џон Незбит – ОАС Односи с 

јавношћу – студије на даљину 

(4) Правног факултета Универзитета Џон Незбит – ОАС 4 Јавна управа – 

студије на даљину 

(5) Факултета за пословне студије Универзитета Џон Незбит – ОСС 3 Основне 

пословне струковне студије – студије на даљину 

(6) Високе школе за пословну економију и предузетништво из Београда – 

ОАС 4 Информационе технологије и системи 

(7) Алфа БК Универзитета – МАС Заштита и очување наслеђа 

(8) Високе школе примењних струковних студија у Врању – Спец. СС – 

Инжењерство заштите животне средине 

(9) Учитељског факултета на мађарском језику у Суботици Универзитета у 

Новом Саду – ОАС Дипломирани комуниколог 

(10) Интернационалног Универзитета у Новом Пазару – ДС Информатика 

(наставак поступка са 16. и 17. седнице НСВО) 

(11) Интернационалног Универзитета у Новом Пазару – ОАС Ликовна 

уметност (наставак поступка са 16. и 17. седнице НСВО) 

13.  Одређивање известилаца по жалби Универзитета Унион – Никола Тесла на 

решење КАПК-а којим се одбија захтев за акредитацију студијског програма 

МАС Менаџмент у здравству 

14. Текућа питања 

15. Представка о стању на Факултету уметности Универзитета у Нишу 

16. Разно. 

 

Кратак преглед дискусије и одлука НСВО: 

 

• Поред чланова Савета, седници су присуствовали и чланови КАПК – др 

Мирољуб Миливојчевић, проф. др Драган Тасић и проф. др Живадин Мицић. 

• Савет је информисан да би текст нацрта Закона о високом образовању 

требало да крене у јавну расправу око 25. фебруара и да би, уколико не буде 

превремених парламентарних избора, овај закон могао бити усвојен до лета 

2017. године. 
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• За представника НСВО у Радној групи за борбу против корупције у 

образовању у оквиру Поглавља 23 приступних преговора са ЕУ именован је 

Миодраг Поповић. 

• Савет је прихватио да узме учешће у раду на Erasmus+ пројекту структурног 

типа, под називом: „Implementation of Dual Education in Higher Education of 

Serbia (DualEdu)“ који је инициран од стране Метрополитан Универзитета. 

Министарство је дало подршку том пројекту и за координатора предложило 

Универзитет у Београду – Машински факултет и декана проф. др Р. 

Митровића. Проф. Б. Јеремић је одређен да у овом тренутку буде контакт 

особа. 

• Савет је прихватио да узме учешће у раду на Erasmus+ пројекту структурног 

типа, под називом: „Strengthening the Quality Assurance System through 

improved accreditation process  and increased transparency (SQAS)“ који је 

инициран од стране Универзитета у Новом Саду. За контакт особу одређен је 

М. Поповић. 

• Савет је упознат са документом Оквир дигиталних компетенција – Наставник 

за дигитално доба. Није било дискусије и примедби на овај документ. 

• Председавајући је информисао Савет о иницијативи „Савремена пракса 

образовања наставника за различитост“. На једној од наредних седница 

Савет ће бити обавештен о разговору који треба да се одржи са проф. др 

Десанком  Радуновић и представницима УНИЦЕФ-а и Петнице. 

• На молбу декана ФИЛУМ за тумачење члана 5. Минималних услова за избор 

у звања наставника на универзитету (поље уметности) Савет је закључио да 

треба променити члан 5 у правилнику о Минималним условима за избор у 

звања наставника на универзитету. Задужени су Ј. Ђокић и М. Алексић да 

дају формулацију изузетка од члана 5. став 3. који ће се уклопити у систем 

Минималних услова. 

• Савет је размотрио иницијативу Факултета техничких наука да се спроведу 

исправке у Правилнику о листи стручних, академских и научних назива и 

формирао радну групу за комплетну ревизију садржаја Правилника (Д. 

Поповић, М. Поповић и И. Ковачевић). 

• На молбу др Миодрага Регодића са Војне академије за тумачење који се 

часописи налазе на SCI листи Савет је констатовао да НСВО као тело није 

надлежан за ову проблематику, имајући у виду Закон. Такође, Савет је 

сугерисао др Регодићу да консултује сајт КоБсон, јер се на први поглед 

запажа да неки од наведених часописа имају карактер предаторских. 

• НСВО је размотрио и одлучивао по жалбама на решења КАПК-а којима се 

одбијају захтеви за акредитацију студијских програма: 

� (1) Универзитет Метрополитан – ОАС 4 Рачунарске игре – студије на 

даљину. После дуже дискусије, након разматрања свих чињеница 

значајних за одлучивање, садржаних у оспореном решењу Комисије 

за акредитацију и проверу квалитета о одбијању захтева за 

акредитацију као и навода у жалби упућеној Националном савету, 
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узимајући у обзир и ценећи све чињенице и доказе појединачно и 

свеукупно, те уважавајући све разлоге за и против доношења таквог 

решења, Национални савет за високо образовање поклонио је пуну 

веру предлогу известилаца и  једногласно донео одлуку да се жалба 

прихвати и наложи Комисији за акредитацију да понови поступак 

акредитације уз три додатне препоруке. НСВО предлаже КАПК да 

понови поступак акредитације, али само за наставу на српском језику. 

Универзитету Метрполитан се налажу две ствари: прво, да се коригује 

документација у складу са примедбама у решењу о одбијању и друго, 

да омогући анонимни приступ рецензентима и члановима КАПК како 

би имали увид у наставне материјале, активности учесника и 

статистику без могућности брисања података. 

� (2) Факултет за биофарминг, Бачка Топола (високошколска јединица 

ван седишта установе без својства правног лица), Универзитета Џон 

Незбит, Београд – ОАС биофарминг – студије на даљину;  

� (3) Факултет за културу и медије Универзитета Џон Незбит – ОАС 

Односи с јавношћу – студије на даљину.  

� (4) Правни факултет Универзитета Џон Незбит – ОАС 4 Јавна управа – 

студије на даљину;  

� (5) Факултет за пословне студије Универзитета Џон Незбит – ОСС 3 

Основне пословне струковне студије – студије на даљину 

На почетку је одлучено да се о ова 4 програма Универзитета Џон 

Незбит води обједињена расправа, с обзиром на исте проблеме. 

После тога је реч добио представник Универзитета Џон Незбит, проф. 

др Слободан Стаменковић, који је у обједињеној представци за сва 4 

студијска програма презентовао одговор жалиоца на наводе који су у 

првостепеним решењима наведени. Након тог излагања, 

председавајући је отворио обједињену дискусију о све четири жалбе 

овог универзитета. После дуге и садржајне расправе, једногласно је 

закључено да известиоци, с једне и представници КАПК-а, са друге 

стране, до следеће седнице направе упоредни преглед својих ставова 

рангираних према значају који поједина примедба има и да у 

релативно кратком презентовању на следећој седници, на тај начин, 

омогуће да се сви аргументи упореде и утврди чињенично стање.  

� (6) Висока школа за пословну економију и предузетништво из 

Београда – ОАС 4 Информационе технологије и системи. Представник 

установе, Гордана Ђорђевић, у свом излагању је указала на елементе 

који су у жалби дати. После извештаја известилаца и након детаљне 

расправе, у којој је указано на неиспуњеност појединих стандарда за 

акредитацију, прешло се на одлучивање. Предлог да се жалба усвоји 

подржан је од стране 4 члана, те је констатовано да се жалба одбија и 

потврђује решење КАПК-а. 

� (7) Алфа БК Универзитет – МАС Заштита и очување наслеђа. 

Представник установе, Мила Поповић-Живанчевић, представила је 
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ставове ове установе као жалиоца. Након извештаја известилаца, 

усвојен је предлог једног од известилаца и гласовима 18 чланова 

НСВО одлучено је да се жалба одбије.  

� (10) Интернационални Универзитет у Новом Пазару – ДС 

Информатика. Након разматрања свих чињеница значајних за 

одлучивање, садржаних у оспореном решењу Комисије за 

акредитацију и проверу квалитета о одбијању захтева за 

акредитацију као и навода у жалби упућеној Националном савету, 

узимајући у обзир и ценећи све чињенице и доказе појединачно и 

свеукупно, те уважавајући све разлоге за и против доношења таквог 

решења, Национални савет за високо образовање поклонио је пуну 

веру предлогу известилаца и  једногласно, са 15 гласова „за“, донео 

одлуку да се жалба одбије. 

• За известиоце по жалби Универзитета Унион – Никола Тесла на решење 

КАПК-а којим се одбија захтев за акредитацију студијског програма МАС 

Менаџмент у здравству су одређени Д. Плећаш и И. Булатовић. 

 

 

19. СЕДНИЦА (28.02.2017) 

 

Дневни ред: 

 

1. Усвајање записника са 18. седнице НСВО 

2. Примена међународне класификације образовања ISCED 2013f у НОКС-у – 

предлог МПНТР 

3. Разврставање магистарских студија у трајању од две године у 7.2 ниво НОКС-

а – предлог МПНТР 

4. Давање мишљења о броју студената који се финансирају из буџета за упис у 

прву годину основних академских, мастер академских и докторских 

академских студија на Универзитету у Нишу у школској 2017/2018. години 

5. Давање мишљења о броју студената за упис у прву годину основних 

академских, основних струковних и мастер академских студија на 

Криминалистичко-полицијској академији у Београду у школској 2017/2018. 

години 

6. Захтев Факултета музичке уметности Универзитета уметности у Београду за 

тумачење Стандарда 9.2. да ли наставник који је одбранио докторску 

дисертацију из једне уже научне области може да буде ментор студенту при 

изради докторске дисертације на докторским студијама у другој научној 

области 

7. Захтев Високе пословне школе струковних студија за тумачење одредбе 

члана 64. став 2. Закона о високом образовању у погледу могућности да се за 

предавача бира кандидат са стручним називом специјалисте струковних 

студија 
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8. Захтев др Татјане Стратимировић за тумачење члана 8. Минималних услова 

за избор наставника на универзитету 

9. Подсетник за израду и коришћење електронских формулара у високом 

образовању – предлог Радне групе 

10. Препоруке за доношење одлука у поступку акредитације 

11. Нацрт Акционог плана за борбу против корупције у образовању 

12. Одређивање представника НСВО у Радну групу за спољашњу проверу 

квалитета, коју, на захтев Министра, спроводи КАПК на Факултету уметности 

Универзитета у Нишу 

Представка професора Драгослава Аћимовића, Јована Богосављевића и 

Весне Рилак-Станимировић против декана и председника Савета Факултета 

уметности Универзитета у Нишу због кршења Закона о високом образовању 

и непоштовања Основа за кодекс о академском интегритету на 

високошколским установама у Републици Србији 

13. Информација о Захтеву за добијање информација од јавног значаја проф. др 

Стева Јаношевића (Економски факултет Универзитета у Крагујевцу) 

14. Одлучивање по жалбама на решења КАПК-а којима се одбијају захтеви за 

акредитацију студијских програма: 

(а) Високе школе примењених струковних студија у Врању – Спец. СС 

– Инжењерство заштите животне средине 

(б) Учитељског факултета на мађарском језику у Суботици 

Универзитета у Новом Саду – ОАС Дипломирани комуниколог 

(в) Универзитета Унион – Никола Тесла – МАС Менаџмент у здравству 

(г) Универзитета у Новом Пазару – ОАС Ликовна уметност (по пресуди 

Управног суда) 

15. Одлучивање по жалбама на решења КАПК-а којима се одбијају захтеви за 

акредитацију студијских програма (наставак поступка започетог на 18. 

седници НСВО): 

(а) Факултета за биофарминг, Бачка Топола (високошколска јединица 

ван седишта установе без својства правног лица), Универзитета Џон 

Незбит, Београд – ОАС биофарминг – студије на даљину 

(б) Факултета за културу и медије Универзитета Џон Незбит – ОАС 

Односи с јавношћу – студије на даљину 

(в) Правног факултета Универзитета Џон Незбит – ОАС 4 Јавна управа 

– студије на даљину 

(г) Факултета за пословне студије Универзитета Џон Незбит – ОСС 3 

Основне пословне струковне студије – студије на даљину 

16. Одређивање известилаца по жалбама на решења КАПК-а о одбијању захтева 

за акредитацију студијских програма Факултета за инжењерски 

интернационални менаџмент Европског универзитета у Београду: 

(а) ОАС Инжењерски менаџмент  

(б) МАС Инжењерски менаџмент  
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17. Одређивање известилаца по жалби на решење КАПК-а о одбијању захтева 

за акредитацију студијског програма ДАС Клавир Академије лепих уметности 

– поступак по основу пресуде Управног суда 

18. Текућа питања 

 

Кратак преглед дискусије и одлука НСВО: 

 

• Поред чланова Савета, седници су присуствовали помоћник Министра за 

високо образовање проф. др Весна Мандић,  чланови КАПК – др Мирољуб 

Миливојчевић, проф. др Софија Пекић Quarrie, проф. др Живадин Мицић, 

проф. др Весна Кунтић, проф. др Вера Милошевић и проф. др Мирко Савић. 

Седници је присуствовао и представник студената Ђорђе Петровић. 

• Председавајући је, уз сагласност чланова НСВО, прешао на обједињену 

расправу о другој и трећој тачки дневног реда: 2. Примена међународне 

класификације образовања ISCED 2013f у НОКС-у – предлог МПНТР; 3. 

Разврставање магистарских студија у трајању од две године у 7.2 ниво НОКС-

а – предлог МПНТР. Образложење ова два предлога дали су проф. др Весна 

Мандић, помоћник министра и проф. др Синиша Ђурашевић, члан Стручног 

тима за израду Националног оквира квалификација у Србији. После 

образложења и дуже дискусије у којој је указано на деликатност проблема 

који произлазе из предложене класификације прешло се на одлучивање. 

Предлог МПНТР о примени међународне класификације образовања ISCED 

2013f у НОКС-у прихваћен једногласно, са 18 гласова “за“. Затим се гласало о 

разврставању магистарских студија у трајању од две године у 7.2 ниво НОКС-

а. Председавајући је установио да је и овај предлог прихваћен једногласно, 

са 18 гласова “за“.  

• Савет је размотрио захтев Универзитета у Нишу за давање мишљења о броју 

студената који се финансирају из буџета за упис у прву годину основних 

академских, мастер академских и докторских академских студија на 

Универзитету у Нишу у школској 2017/2018. години и закључио да су за 

доношење ове одлуке потребни подаци о буџетским квотама свих 

универзитета на основу обједињеног предлога из МПНТР. Председник 

Савета је подсетио да је Савет послао писмо Министру, које се односи на 

став Савета да би било целисходно да се обаве консултације са 

Министарством у погледу одређивања квота за упис у прву годину. У истом 

писму се наводи да би било добро да МПНТР затражи од Националне 

службе за запошљавање податке о ситуацији на тржишту рада. Сходно томе, 

председник је констатовао да није зрело у овом тренутку одлучивати о овом 

појединачном предлогу, већ да треба да се сачека одговор из Министарства, 

како би Савет на следећој седници могао да дâ своје мишљење. Председник 

је замолио Весну Мандић да изврши одређени утицај на Покрајински 

секретаријат за образовање, како би Савет добио и податке за Универзитет у 

Новом Саду, као и за све високе школе на територији Војводине. Овај 

предлог је једногласно подржан. 
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• После упознавања са предлогом Министра унутрашњих послова, Савет је 

донео позитивно мишљење о предложеном броју студената за упис у прву 

годину основних академских, основних струковних и мастер академских 

студија на Криминалистичко-полицијској академији у Београду у школској 

2017/2018. години. 

• Савет је разматрао захтев Факултета музичке уметности Универзитета 

уметности у Београду за тумачење Стандарда 9.2. да ли наставник који је 

одбранио докторску дисертацију из једне уже научне области може да буде 

ментор студенту при изради докторске дисертације на докторским 

студијама у другој научној области и после дискусије формирао радну групу 

у саставу Б. Урошевић и И. Ковачевић, како би се дубље сагледала ова 

конкретна ситуација и заузео став који би затим био прослеђен Факултету 

музичке уметности Универзитета уметности. Овакав предлог је једногласно 

подржан. 

• Савет је разматрао захтев Високе пословне школе струковних студија за 

тумачење одредбе члана 64. став 2. Закона о високом образовању у погледу 

могућности да се за предавача бира кандидат са стручним називом 

специјалисте струковних студија и заузео став да се одредба члана 64. став 2. 

Закона о високом образовању може тумачити само тако да се у звање 

предавача не може бирати кандидат који има назив специјалисте стечен на 

струковним студијама. 

• Савет је разматрао захтев др Татјане Стратимировић за тумачење члана 8. 

Минималних услова за избор наставника на универзитету и после дискусије 

закључио да треба формирати једно уже радно тело, у саставу Б. Урошевић, 

Д. Поповић и М. Поповић са циљем идентификовања свих спорних тачака 

критеријума, да се утврди шта је пракса до сада показала, а шта није 

формулисано на најбољи начин. Такође, констатовано да овај захтев није 

тема о којој се изјашњава Савет и да др Т. Стратимировић треба скренути 

пажњу да М24 важи само за ДХ поље, уз сугестију да се обрати свом 

универзитету за тумачење, имајући у виду природу минималних услова за 

избор у звања наставника. Овакав предлог је једногласно подржан. 

• Савет је разматрао предлог Подсетника за израду и коришћење 

електронских формулара у високом образовању, који је доставила радна 

група у саставу Е. Пап, Д. Радосављевић, И. Ковачевић и Р. Николић. Након 

дуже дискусије, закључено је да поднети материјал, са сугестијама које су се 

чуле на седници, треба доставити КАПК-у, како би чланови радне групе са 

колегама из Комисије прегледали документ, након чега би се могао усвојити 

на наредној седници. Такође, све примедбе које су се могле чути треба 

доставити радној групи у писаној форми да би се могле урадити ефикасније 

интервенције на документу. 

• Савет је разматрао предлог Препорука за доношење одлука у поступку 

акредитације који је сачинила радна група у саставу Е. Пап, Ј. Ђокић, Д. 

Радосављевић и Р. Николић, а са стране КАПК Д. Цвјетичанин, М. 
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Миливојчевић и В. Кунтић. Циљ Препорука је да се што ефикасније и 

повољније обезбеди процедура акредитације, а да у исто време буде што 

мање жалби на Националном савету. После дуже дискусије, препоруке су 

једногласно усвојене. О другом делу документа, који се односи на опште 

стандарде, биће речи на наредним седницама. 

• Савет је разматрао Нацрт Акционог плана за борбу против корупције у 

образовању. После образложења које је дао М. Поповић, који је од стране 

Савета делегиран да буде део комисије за поглавље 23, потребно да 

чланови Савета уколико имају било какве примедбе на достављени 

материјал, исте проследе мејлом у року од 5 дана. 

• Савет је одредио И. Булатовића као представника НСВО у Радну групу за 

спољашњу проверу квалитета, коју, на захтев Министра, спроводи КАПК на 

Факултету уметности Универзитета у Нишу, а по представци професора 

Драгослава Аћимовића, Јована Богосављевића и Весне Рилак-Станимировић 

против декана и председника Савета Факултета уметности Универзитета у 

Нишу због кршења Закона о високом образовању и непоштовања Основа за 

кодекс о академском интегритету на високошколским установама у 

Републици Србији. 

• Савет је информисан да је проф. др Стеви Јаношевићу (Економски факултет 

Универзитета у Крагујевцу) у складу са законом, достављена документација 

која се тиче извода из записника, као и мејл преписка коју је имао са 

председником КАПК-а, проф. Долићанином, у којој је проверавао шта је све 

КАПК урадила овим поводом, а према Захтеву за добијање информација од 

јавног значаја. 

• Савет је одлучивао по жалбама на решења КАПК-а којима се одбијају 

захтеви за акредитацију студијских програма: 

� (б) Учитељског факултета на мађарском језику у Суботици 

Универзитета у Новом Саду – ОАС Дипломирани комуниколог. 

Представник установе, проф. др Јосип Ивановић, изнео је 

аргументацију у прилог жалби коју је ова установа поднела. Након 

тога, М. Савић, члан КАПК, који је био известилац Комисије за овај 

студијски програм, концизно је навео све најбитније разлоге и 

неправилности због којих је овај програм одбијен без акта 

упозорења. На крају су известиоци Савета по овој жалби 

образложили свој предлог да се овај студијски програм не 

акредитује. Након дискусије, предлог известилаца да се жалба одбије 

је усвојен са 13 гласова “за“, 3 „против“ и 2 „уздржана“. 

� (в) Универзитета Унион – Никола Тесла – МАС Менаџмент у 

здравству. Представник Универзитета Никола Тесла, проф. др Живота 

Радосављевић, је представио присутнима ставове установе које 

заступа у погледу решења на које је жалба уложена. Након тог 

излагања, реч је добила В. Кунтић, члан КАПК, која је укратко навела 

разлоге због којих је овај студијски програм одбијен. После излагања 
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известилаца и краће дискусије једногласно је подржан је предлог 

известилаца да се жалба одбије са 18 гласова “за“. 

�  (г) Универзитета у Новом Пазару – ОАС Ликовна уметност (по пресуди 

Управног суда). Известиоци Савета су изложили своје ставове да се 

жалба одбије. Аргументација да се жалба одбије садржана је у 

извештају и у основи се не разликује од аргументације у већини 

других предмета по жалбама Универзитета у Новом Пазару (дипломе 

запослених наставника стечене су на неакредитованом студијском 

програму, законска немогућност запошљавања страних држављана 

на период трајања акредитације студијског програма и др.). Предлог 

известилаца да се жалба одбије једногласно је подржан од стране 

Савета, са 18 гласова “за“. 

• Савет је одлучивао по жалбама на решења КАПК-а којима се одбијају 

захтеви за акредитацију студијских програма Универзитета Џон Незбит. Пре 

разматрања ова четири случаја, представник Универзитета Џон Незбит, 

проф. др Миломир Минић, је изнео ставове установе по жалбама за сва 4 

наведена програма. Након тога су изнети ставови КАПК-а и известилаца 

Савета по жалбама. 

� (а) Факултета за биофарминг, Бачка Топола (високошколска јединица 

ван седишта установе без својства правног лица), Универзитета Џон 

Незбит, Београд – ОАС биофарминг – студије на даљину. Известиоци 

по овој жалби информисали су Савет о свом ставу и образложили 

извештај. Предлог известилаца је био да се жалба прихвати. Након 

дискусије прешло се на изјашњавање. Предлог известилаца да се ова 

жалба усвоји добио је 10 гласова „за“, 4 „против“ и 3 „уздржана“, те, 

сходно томе, жалба није усвојена. 

�  (б) Факултета за културу и медије Универзитета Џон Незбит – ОАС 

Односи с јавношћу – студије на даљину. Известиоци су предложили 

да се жалба одбаци, јер њен потписник није овлашћено лице 

установе. Савет је једногласно подржао овакав став. 

� (в) Правног факултета Универзитета Џон Незбит – ОАС 4 Јавна управа 

– студије на даљину. После излагања представника КАПК-а, 

известиоци Савета су предложили да се жалба усвоји и овај студијски 

програм акредитује. После краће дискусије, након гласања, 

констатовано је да је жалба за овај студијски програм прихваћена са 

11 гласова „за“, 4 „против“ и 2 „уздржана“ гласа.   

�  (г) Факултета за пословне студије Универзитета Џон Незбит – ОСС 3 

Основне пословне струковне студије – студије на даљину. После 

излагања представника КАПК-а, известиоци Савета су презентовали 

свој извештај, у којем се предлаже да се жалба усвоји и овај студијски 

програм акредитује. Након гласања, констатовано је да се овакав 

предлог известилаца прихвата са 11 гласова „за“, 3 „против“ и 3 

„уздржана“ гласа. 
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• Савет је одредио известиоце по жалбама на решења КАПК-а о одбијању 

захтева за акредитацију студијских програма Факултета за инжењерски 

интернационални менаџмент Европског универзитета у Београду: 

� (а) ОАС Инжењерски менаџмент (Д. Радосављевић и Р. Николић) 

� (б) МАС Инжењерски менаџмент (Д. Радосављевић и Р. Николић) 

• Савет је одредио известиоце по жалби на решење КАПК-а о одбијању 

захтева за акредитацију студијског програма ДАС Клавир Академије лепих 

уметности – поступак по основу пресуде Управног суда. За известиоце су 

одређени Ј. Ђокић и М. Алексић. 

• У складу са закључком са прошле седнице да треба прецизирати одредбу 

члана 5. Минималних услова за избор у звања наставника на универзитету у 

пољу уметности, Савет је прихватио нову формулацију члана 5. став 1, која 

гласи: 

“Наставник који се бира у звање редовног професора мора испуњавати и 

услове да буде ментор за вођење докторске дисертације у складу са 

стандардом 9 за акредитацију студијских програма докторских студија на 

високошколским установама: Наставно особље (у даљем тексту: стандард 9), 

осим у пољу уметности.” 

 

 

20. СЕДНИЦА (27.03.2017) 

 

Дневни ред: 

 

1. Усвајање записника са 19. седнице НСВО 

2. Захтев Учитељског факултета у Ужицу за мишљење о промени назива у 

„Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу“ 

3. Захтев Факултета музичке уметности Универзитета уметности у Београду за 

тумачење Стандарда 9.2. да ли наставник који је одбранио докторску 

дисертацију из једне уже научне области може да буде ментор студенту при 

изради докторске дисертације на докторским студијама у другој научној 

области.  

4. Захтев Биолошког факултета Универзитета у Београду да НСВО именује 

члана Стручне комисије која ће извршити процену оригиналности научних 

радова кандидата из научне области Биологија 

5. Верификација пречишћеног текста Правилника о Листи стручних, академских 

и научних назива.  

6. Предлози КОНУС-а и КАССС-а за измене и допуне Листе стручних, 

академских и научних назива 

7. Извештај КАПК-а са ванредне спољашње провере квалитета на Економском 

факултету Универзитета у Крагујевцу 

8. Смернице за формирање докторских школа (RODOS)  

9. Предлог председника Националног просветног савета да се одржи 

заједничка седница НСВО и НПС 
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10. Захтев Савета за спровођење Акционог плана за поглавље 23 Приступних 

преговора са ЕУ за достављањем извештаја о спровођењу активности из 

Акционог плана за ПГ 23: “Правосуђе и основна права” у I кварталу 2017. 

године 

11. Захтев Канцеларије за људска и мањинска права за достављањем извештаја 

о спровођењу активности из Акционог плана за остваривање права 

националних мањина у I кварталу 2017. године 

12. Примедба Високе школе техничких струковних студија из Чачка што јој није 

примљена поднета документација за акредитацију високошколске јединице 

у Лазаревцу и студијских програма који се у њој изводе 

13. Одлучивање по жалбама на решења КАПК-а којима се одбијају захтеви за 

акредитацију студијских програма: 

(а) Високе школе примењених струковних студија у Врању – Спец. СС 

– Инжењерство заштите животне средине. Известиоци: И. Булатовић, 

М. Јовановић 

(б) Факултета за инжењерски интернационални менаџмент Европског 

универзитета у Београду – ОАС Инжењерски менаџмент. Известиоци: 

Р. Николић и Д. Радосављевић 

(в) Факултета за инжењерски интернационални менаџмент Европског 

универзитета у Београду – МАС Инжењерски менаџмент. Известиоци: 

Р. Николић и Д. Радосављевић 

(г) Академије лепих уметности – ДС Клавир (по пресуди Управног 

суда). Известиоци: Ј. Ђокић и М. Алексић 

14. Одређивање известилаца по жалби Универзитета у Новом Пазару на 

решење КАПК-а о одбијању захтева за акредитацију студијског програма 

МАС 1 Информатика 

15. Текућа питања 

 

Кратак преглед дискусије и одлука НСВО: 

 
• Поред чланова Савета, седници су присуствовали чланови КАПК – др 

Мирољуб Миливојчевић и др Вера Милошевић. Седници је присуствовао и 

представник студената Ђорђе Петровић. 

• Савет је једногласно одлучио да дâ позитивно мишљење о промени назива 

Учитељског факултета у Ужицу тако да гласи: „Универзитет у Крагујевцу, 

Педагошки факултет у Ужицу“. 

• На захтев Факултета музичке уметности Универзитета уметности у Београду 

за тумачење Стандарда 9.2. да ли наставник који је одбранио докторску 

дисертацију из једне уже научне области може да буде ментор студенту при 

изради докторске дисертације на докторским студијама у другој научној 

области, Савет је закључио да наставник који је одбранио докторску 

дисертацију из једне уже научне области може да буде ментор студенту при 

изради докторске дисертације на докторским студијама у другој научној 
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области, под претпоставком да је објавио научне радове у складу са 

захтевима из Стандарда 9. 

• Разматрајући захтев Биолошког факултета Универзитета у Београду да НСВО 

именује члана Стручне комисије која ће извршити процену оригиналности 

научних радова кандидата из научне области Биологија, Савет је за члана 

Стручне комисије једногласно предложио др Горана Познановића, научног 

саветника у Институту за биолошка истраживања „Синиша Станковић“. 

• На предлог известилаца, који су предложили пречишћени текст Правилника 

о Листи стручних, академских и научних назива, Савет је констатовао да је 

приложена листа верификована и да ће бити дата на објављивање у 

„Службеном гласнику РС“. У пречишћени текст Правилника ће бити 

укључене и измене начињене на текућој седници. 

• Предлог КОНУС-а да се у ИМТ пољу на академским студијама допуни Листа 

стручних, академских и научних назива звањима дипломирани херитолог, 

мастер херитолог и доктор наука – херитологија је прихваћен без дискусије.  

• Предлог КОНУС-а да се на академским студијама допуни Листа стручних, 

академских и научних назива звањем дипломирани музички продуцент је 

такође прихваћен.  

• Предлог КОНУС-а да се на академским студијама допуни Листа стручних, 

академских и научних назива звањем мастер инжењер виноградарства и 

винарства је прихваћен.  

• Предлог КАСС-а да се на струковним студијама у Листи стручних, академских 

и научних назива досадашње звање „струковни инжењер унутрашње 

архитектуре и дизајна“, промени у „струковни инжењер унутрашње 

архитектуре“.  

• Савет је једногласно усвојио извештај КАПК-а са ванредне спољашње 

провере квалитета на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу. 

• Руководилац пројекта RODOS проф. др Срђан Станковић информисао је 

НСВО о Смерницама за формирање докторских школа. Након презентације, 

повела се дужа дискусија после које је констатовано да је Савет примио к 

знању ове смернице и да су оне у начелу усвојене. Но, да би се и формално 

прихватиле, претходно је потребно усвојити стандарде, пре свега онај из 

којег произлази обавеза утврђивања смерница.  

• Чланови НСВО су затражили од координатора Темпус пројекта RODOS 

прецизне информације о усвојеном и потрошеном буџету, јер се од овог 

сазива Савета очекује да реализује исходе пројекта, у који је био укључен 

његов претходни сазив. Имајући то у виду, на наредној седници, након 

усвајања стандарда и добијања информација о буџету, биће усвојене и 

смернице. Овакав закључак је једногласно подржан. 

• Савет је размотрио предлог председника Националног просветног савета да 

се одржи заједничка седница НСВО и НПС. После дуже дискусије закључено 

је да би се о питањима која се односе на повезаност високог образовања са 

претходним степенима образовања, а посебно државне матуре, могло 
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расправљати на заједничкој седници, али у току јавне расправе о овим 

документима, када она буде покренута. Указано је и на проблем 

организовања таквог заједничког састанка због бројности чланова оба савета 

и Радне групе за матуру, што ће захтевати да се претходно одржи 

припремни састанак, на којем би се прецизирао циљ заједничког састанка 

два национална савета и утврдио поступак који би омогућио ефикасно 

одвијање тог састанка. Овакав предлог је једногласно прихваћен. 

• Проф. М. Поповић је информисао Савет о активностима за спровођење 

Акционог плана за поглавље 23 Приступних преговора са ЕУ и о потреби да 

се достави извештај о спровођењу тих активности у I кварталу 2017. године. 

Савет је овластио М. Поповића да директно достави извештај Савету за 

спровођење Акционог плана за поглавље 23 Приступних преговора са ЕУ. 

• Савет је размотрио захтев Канцеларије за људска и мањинска права за 

достављањем извештаја о спровођењу активности из Акционог плана за 

остваривање права националних мањина у I кварталу 2017. године. 

Представници НСВО у овом тиму, М. Јовановић и Ј. Степановић су 

обавестили Савет да је на састанку одржаном у Министарству закључено да 

се формира Радна група, у којој би били М. Јовановић и Ј. Степановић, В. 

Кунтић из КАПК-а, као и представници Универзитета у Београду, Новом Саду 

и Нишу. Задужени су М. Јовановић и Ј. Степановић да доставе кратак 

извештај Канцеларији за људска и мањинска права о активностима по овом 

питању. 

• Савет је размотрио примедбу Високе школе техничких струковних студија из 

Чачка што јој није примљена поднета документација за акредитацију 

високошколске јединице у Лазаревцу и студијских програма који се у њој 

изводе. Представник КАПК-а је укратко појаснио ситуацију и рекао да су 

следили одлуку НСВО-а из октобра прошле године да не примају нову 

документацију за акредитацију високошколских јединица до доношења 

нових стандарда. Након дискусије Савет је закључио да сада треба 

прихватити документацију како би ова установа ушла у процедуру, јер услов 

који је НСВО поставио у јуну прошле године кроз орочену одлуку о прекиду 

пријема документације престаје да важи пошто ће стандарди бити усвојени. 

Такође, закључено је да се мора дефинисати улога оснивача, као и да НСВО 

треба да припреми смернице у погледу мреже ВШУ, на бази којих би 

убудуће требало да се врши акредитација високошколских установа и 

њихових истурених одељења. 

• Председник Савета је обавестио присутне о два захтева. Први се односи на 

захтев једног лица да буде третирано као узбуњивач у случају Високе школе 

примењених струковних студија у Врању. Други се односи на захтев Оље 

Арсенијевић из Петроварадина да учествује као интервенијент у поступку 

решавања по жалби те установе на решење КАПК-а којим се одбија захтев за 

акредитацију студијског програма, иако није запослена на Високој школи 

примењених струковних студија у Врању. Свој интерес да учествује у 

поступку види у светлу околности да има докторат на ФАМ-у. Савет је 
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закључио да је НСВО, на основу члана 11. став 1. тачка 12. Закона о високом 

образовању, надлежан да у другом степену одлучује по жалбама ВШУ у 

поступку акредитације, а не да – како се наводи у захтеву – „оспорава рад у 

високом образовању лицима која су докторирала“ уопште и посебно не на 

ВШУ која није учесник у поступку акредитације. Поступак решавања по 

жалбама на решења КАПК-а о одбијању захтева за акредитацију уређен је 

Правилником, у складу с одредбом члана 16. став 12. Закона о високом 

образовању. Тим правилником је предвиђено да седници на којој се 

одлучује по жалби присуствују и стручно лице из Министарства и 

представник КАПК-а. На део седнице на којем се разматра извештај 

известилаца поводом жалбе ВШУ позива се њен овлашћен представник. 

Пошто подносилац захтева није овлашћени представник жалиоца, нити се 

расправља о њеном праву на рад у високом образовању, НСВО је 

једногласно донео закључак којим се одбија захтев Оље Арсенијевић за 

учешћем у поступку као лицу заинтересованом за исход поступка. 

• Савет је одлучивао по жалбама на решења КАПК-а којима се одбијају 

захтеви за акредитацију студијских програма: 

� (а) Високе школе примењених струковних студија у Врању – Спец. СС 

– Инжењерство заштите животне средине. Известиоци су детаљно 

образложили свој извештај у којем се предлаже да се потврди 

решење КАПК-а и одбије жалба Високе школе примењених 

струковних студија у Врању, посебно у светлу околности да наставу 

треба да изводе наставници који су докторат стекли на факултету који 

није имао дозволу да га додељује. После дискусије, једногласно, са 

17 гласова за, прихваћен је извештај известилаца да се жалба одбије. 

Констатовано је да треба обавестити и Министарство о овој одлуци.  

� (б) Факултета за инжењерски интернационални менаџмент Европског 

универзитета у Београду – ОАС Инжењерски менаџмент. Представник 

установе, проф. др Борис Станојевић, декану Факултета за 

инжењерски интернационални менаџмент Европског универзитета у 

Београду, изнео је основне аргументе у вези са жалбама које је 

установа поднела. Известиоци су представили свој извештај у коме су 

предложили да се жалба усвоји. Савет је, са 12 гласова за и 5 гласова 

против донео је одлуку да се жалба усвоји и донесе решење о 

акредитацији. 

� (в) Факултета за инжењерски интернационални менаџмент Европског 

универзитета у Београду – МАС Инжењерски менаџмент. 

Представник установе, проф. др Борис Станојевић, декану Факултета 

за инжењерски интернационални менаџмент Европског универзитета 

у Београду, изнео је основне аргументе у вези са жалбама које је 

установа поднела. Известиоци су представили свој извештај у коме су 

предложили да се жалба усвоји. Савет је, са 12 гласова за и 5 гласова 

против донео је одлуку да се жалба усвоји и донесе решење о 

акредитацији. 
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• За известиоце по жалби Универзитета у Новом Пазару на решење КАПК-а о 

одбијању захтева за акредитацију студијског програма МАС 1 Информатика 

одређени су М. Поповић и Д. Радосављевић. 

 

 

3. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КАПК ЗА ПЕРИОД 13.05.2016 - 

21.04.2017. 
 

Комисија за акредитацију и проверу квалитета (КАПК) је у протеклом 

периоду одржала 28 седница на којима је одлучивала о акредитацији 

високошколских установа и студијских програма којима је истекао петогодишњи 

период од прве акредитације, као и о акредитацији нових студијских програма, 

КАПК је у овом периоду акредитовала 9 високошколских установа. Такође је 

акредитовано 282 студијска програма. Највише студијских програма је 

акредитовано у пољу друштвено - хуманистичких наука и пољу техничко-

технолошких наука. У исто време је за 153 студијска програма упућен акт 

упозорења и донето 37 решења о одбијању захтева за акредитацију.  

КАПК као пуноправни члан учествовала је у раду Генералне скупштине ENQA 

која је одржана у октобру 2016.год. у Глостеру, Велика Британија. Чланови Комисије 

су, такође, појединачно или групно, учествовали на више међународних скупова 

посвећених унапређењу квалитета у високом образовању и узели учешћа у раду 

радних група у организацији Националног савета за високо образовање и 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја. У циљу побољшања 

квалитета у високом образовању и постизању стандарда у складу са захтевима 

постављеним у европском образовном простору, Комисија је у сарадњи са 

Националним саветом за високо образовање приступила изради предлога измене 

и допуне стандарда за акредитацију и спољашњу проверу квалитета и упутила 

предлог ревидираних стандарда Националном савету за високо образовање. 

Детаљан извештај Комисије за акредитацију и проверу квалитета дат је у 

Прилогу 2. 

 

 

4. УЧЕШЋЕ НСВО У РАДУ РЕЛЕВАНТНИХ ТЕЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

4.1 Радна група за израду новог Закона о високом образовању 

У Радну групу за израду новог Закона о високом образовању Министар 

просвете, науке и високог образовања именовао је проф. др Дејана Поповића, као 

председника НСВО. Он је активно учествовао у раду радне групе у периоду октобар 

2016 – јануар 2017. године, када је окончана израда преднацрта ЗВО.  
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4.2 HERE тим 

За члана HERE (Higher Education Reform Experts) тима (Тима експерата за 

реформу високог образовања) из састава НСВО изабран је проф. др Владица 

Цветковић, дописни члан САНУ, који је затим изабран и за председника HERE тима. 

4.3 Преговарачка група за Поглавље 26 – образовање и култура приступних 

преговора са ЕУ 

За члана Преговарачке групе за Поглавље 26 – образовање и култура 

приступних преговора са ЕУ одређен је проф. др Дејан Поповић, а за заменика 

проф. др Бранко Урошевић. 

4.4 Радна група за спровођење Акционог плана за борбу против корупције у 

образовању 

За члана Радне групе за спровођење Акционог плана за борбу против 

корупције у образовању (Поглавље 23 – правосуђе и основна права приступних 

преговора са ЕУ) одређен је проф. др Миодраг Поповић.  

4.5 Радна група за спровођење Акционог плана за остваривање права 

националних мањина 

У радну групу за спровођење Акционог плана за остваривање права 

националних мањина НСВО је делегирао проф. др Милана Јовановића.  

4.6 Радна група за националну матуру 

У радну групу за националну матуру НСВО је делегирао проф. др 

Слободана Грубачића, дописног члана САНУ, проф. др Дарка Плећаша и проф. др 

Милана Јовановића.  

4.7 Ректорски савет КОНУС-а и скупштина КОНУС-а 

Председник НСВО присуствује седницама Ректорског савета КОНУС-а и 

Скупштинама КОНУС-а у циљу обезбеђења што боље координације са овим телима. 

 

5. МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ НСВО 

 

5.1 Учешће у међународним пројектима 

У оквиру ТЕМПУС, односно ERASMUS+, пројеката, НСВО је предузимао низ 

корака у циљу општег усмеравања и усаглашавања тема пројеката. Од посебног 

значаја су у овом погледу, свакако, национални стратешки пројекти (структурне 

мере) где су и даље чињени покушаји, са мање или више успеха, да се, заједно са 

Министарством просвете, ови пројекти усмеравају ка циљевима од стратешке 

важности за високо образовање.  Важно је напоменути да је НСВО био пре 

неколико година покретач иницијативе да се организују добро замишљени 
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стратешки пројекти и да се тако, иначе велика средства, боље и ефикасније 

искористе. 

НСВО је наставио са радом као члан конзорцијума у следећим Темпус и 

Erasmus+ пројектима у 2016. години:      

- „Restructuring of doctoral studies in Serbia - RODOS”, JP544093-2013, којим 

руководи КОНУС; 

- „Strengthening of Internationalisation Policies at Universities in Serbia – 

SIPUS“, JP544538-2013, којим руководи Универзитет у Новом Саду; 

- „Introduction of part-time and short cycle studies in Serbia - PT&SCHE“, 

JP561868-2015, којим руководи Tallinn University; 

-  „Development and Implementation of System for Performance Evaluation for 

Serbian Higher Education Institutions and System – PESHES, којим руководи 

Универзитет у Београду. 

 

Представници НСВО су учествовали на низу састанака који су организовани 

како у земљи, тако и у иностранству (студијске посете, радионице, конференције). 

НСВО наставља са активним учествовањем у обликовању предлога нових 

ERASMUS+ пројеката којима руководе друге високошколске установе. 

 

5.2 Учешће у раду европских тела и форума 

Комисија за акредитацију и проверу квалитета, као радно тело НСВО је 

пуноправни члан европских удружења акредитационих тела ENQA и EQAR.  

 

6. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

 

У складу са својим надлежностима и задацима дефинисаним Законом о 

високом образовању, Национални савет за високо образовање је у периоду на који 

се овај извештај односи, као и у целокупном досадашњем раду, своје активности 

примарно усмерио ка: 

• праћењу развоја високог образовања у Србији и његове усклађености  са 

европским и међународним стандардима;  

• предлагању политике високог образовања Министарству надлежном за 

послове високог образовања и науке;  

• обезбеђивању квалитета у високом образовању; 

• проналажењу савршенијег модела финансирања високог образовања; 

• унапређењу стандарда за акредитацију високошколских установа и 

студијских програма; 

• утврђивању и праћењу примене минималних критеријума за избор 

наставника у високошколским установама;  

• изради Националног оквира квалификација за високо образовање; 

• имплементацији принципа академске етике; 
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• унапређењу борби против корупције у образовању; 

• предлозима за измене и допуне Закона о високом образовању;  

• реализацији акционих планова у вези са Стратегијом развоја образовања у 

Републици Србији до 2020. 

 

На основу задатака који су формулисани у Годишњем извештају НСВО за 

период март 2015–март 2016. године, у овом извештајном периоду посебна пажња 

поклоњена је учешћу у процесу приступања Европској унији у домену високог 

образовања, где је Поглавље 26 приступних преговора отворено и привремено 

затворено. НСВО је допринео да обавезе Србије из Акционог плана за то поглавље 

приступних преговора буду испуњене. Свакако је и општа позитивна представа о 

систему високог образовања у Србији, који је усклађен са решењима у европском 

образовном простору, а чији су поједини универзитети – пре свега, Универзитет у 

Београду (који је за још 100 места поправио свој пласман на Шангајској листи 

најбољих светских универзитета и сада се налази између 201. и 300. места, као 

најбоље рангиран у целој Централној и Југоисточној Европи, а међу 1,5% најбољих 

универзитета у свету) и Универзитет у Новом Саду – веома угледне образовно-

научне институције, допринела успешном и ефикасном отварању и затварању 

Поглавља 26. Не треба пренебрегнути ни доприносе Универзитета у Нишу, 

Универзитета у Крагујевцу, Универзитета Сингидунум и још неколико самосталних 

високошколских установа. 

Комисија за акредитацију и контролу квалитета представља Законом 

установљено радно тело НСВО. КАПК је у протеклом периоду у основи активно и 

успешно радила на акредитацији високошколских установа и студијских програма. 

Посебно треба истаћи да је КАПК успела да оствари и одржи статус пуноправног 

члана европских удружења акредитационих тела ENQA и EQAR. Тиме је Република 

Србија достигла водећу позицију у домену обезбеђења квалитета у високом 

образовању у региону Западног Балкана, а стандарди за акредитацију су у значајној 

мери усклађени са стандардима у другим државама у Европском академском 

простору. 

 

У погледу политике уписа у школској 2016/2017. години, НСВО је подржао 

основне принципе иза којих је стало Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја. НСВО је, имајући у виду Стратегију развоја образовања до 2020. године, 

али и буџетска ограничења, дао предлог да квоте за упис буџетских студената 

остану у оквиру прошлогодишњег броја, с тим што универзитети, водећи рачуна о 

приоритетним пољима, могу да изврше прерасподелу између својих факултета. За 

политику уписа у школској 2017/2018. години благовремено су обезбеђени подаци 

од Националне службе за запошљавање о стању на тржишту рада, тако да ће 

предлог, који би требало да буде формулисан у априлу 2017. године, садржати и ту 

димензију. Остаје задатак да се преиспита мрежа високошколских установа у 

Србији и установи где, у складу са захтевима новог времена, има потребе да се 

неке од њих затворе, а неке нове отворе. 
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НСВО је давао подршку настојањима КАПК-а да испуњава своју законску 

обавезу у погледу обезбеђивања квалитета у високом образовању. Кроз ТЕМПУС 

пројекат RODOS, НСВО је разрадио концепт формирања докторских школа у 

Републици. У том погледу, у предстојећем периоду потребно је остварити сарадњу 

са Националним саветом за науку. 

 

Оцењујући да је садашњи систем финансирања високошколских установа 

неодговарајући, базиран на уредби из 2002. године (у основи заснованој на истим 

принципима као и уредба из 1992. године), НСВО је одлучио да иницира ERASMUS+ 

пројекат који би требало да у функцију финансирања угради нове параметре, на 

првом месту квалитет научног рада, чиме би се реафирмисао образовно-научни 

профил високог образовања. Тај пројекат је прихваћен и, координиран од стране 

Универзитета у Београду, почео је да се реализује у првом кварталу 2017. године. 

Приликом израде новог Закона о високом образовању закључено је да у кратком 

року не постоје услови за укључивање студената на приватним универзитетима 

међу оне који би се финансирали из буџета. НСВО подржава приступ Радне групе за 

израду новог Закона о високом образовању да би требало донети посебан закон о 

финансирању високог образовања. 

 

Рад на доношењу нових стандарда за почетну акредитацију 

високошколских установа и студијских програма, акредитацију високошколских 

установа, акредитацију студијских програма, самовредновање и оцењивање 

квалитета високошколских установа и спољашњу проверу квалитета 

високошколских установа је окончан, уз учешће најшире академске јавности, 

представљене у КОНУС-у и КАССС-у, а нови стандарди би требало да буду утврђени 

на априлској седници НСВО. Они ће узети у обзир искуства стечена у примени 

постојећих стандарда, задржавајући оно добро у њима, а коригујући уочене 

недостатке. 

 

По први пут су од стране НСВО прописани обавезни минимални 

критеријуми за избор наставника на високошколским установама. Њих су, почев од 

1. октобра 2017. године, почеле да спроводе сви универзитети, како државни, тако 

и приватни. Остаје, међутим, проблем формалног придржавања тих критеријума, 

без ослањања на стварни квалитет научног и педагошког рада. Још увек није 

установљена свеобухватна база високошколских наставника, која би укључила и 

оне на приватним универзитетима, а исто важи и за високе школе струковних 

студија. Запажено је да један број наставника има докторат стечен на 

универзитетима који нису били акредитовани за давање доктората. Поред тога,  

регистрован је и проблем пријављивања једног броја наставника за потребе 

акредитације, који – пошто акредитација буде добијена – прелазе на другу 

високошколску установу и поново се пријављују за акредитацију. Зато НСВО, иако 

свестан ограничености капацитета КАПК-а, сматра да би Комисија требало да врши 

и накнадну контролу испуњености услова за акредитацију, пошто решење о 

акредитацији буде донето.  
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НСВО је утврдио предлог Националног оквира квалификација за високо 

образовање, усклађен с европским оквиром, чиме је испунио свој законом одређен 

задатак. 

 

У Годишњем извештају за период март 2015–март 2016. НСВО је указао на 

проблеме у вези с очувањем академског интегритета, наводећи упозорења која 

долазе из академске и шире јавности, али и резолуцију Европског парламента 

2015/2892(RSP), од 28.1.2016. године, која позива академске институције да заједно 

са државним властима Републике Србије усвоје одговарајућа правила како би се 

истражили случајеви плагијата и спречило њихово понављање у будућности. 

Полазећи од значаја који професионалне етика има у високом образовању, НСВО је 

24. октобра 2016. године усвојио Основе за Кодекс о академском интегритету на 

високошколским установама – докуменат који је обавезао све високошколске 

установе да у своје кодексе професионалне етике уграде, као минимум, решења 

садржана у Основама. Дефинисани су различити облици повреда академског 

интегритета и уређен је поступак који се води против прекршилаца етичких норми. 

У стручним комисијама које утврђују да ли постоји плагијат налазиће се, поред два 

наставника са високошколске установе на којој је запослен могући прекршилац, и 

два екстерна члана – један кога делегира универзитет и други кога делегира НСВО. 

Основама за Кодекс о академском интегритету обезбеђено је и да информација о 

исходу поступка буде достављена НСВО, у прописаном року, како би се спречило да 

се ови поступци не окончавају у разумном року. НСВО сматра да је за очување 

академског интегритета кључна улога академске јавности и сâмих високошколских 

установа, те да добра нормативна основа мора бити праћена ефикасним вођењем 

поступака и, пре свега, јачањем свести о недопустивости поступака који 

представљају кршење професионалне етике. 

 

У оквиру настојања да се унапреди борба против корупције у високом 

образовању, НСВО је укључен у спровођење активности из Акционог плана за 

Поглавље 23 приступних преговора са ЕУ „Јачање интегритета и борба против 

корупције у високом образовању“, као и у пројекат ЕУ и Савета Европе „Јачање 

интегритета и борба против корупције у високом образовању“, уз сарадњу са 

Министарством. Учесталост представки (анонимних, али и потписаних) у којима се 

указује на пропусте у функционисању вискошколских установа и различите облике 

некоректног академског понашања и корупције подстакле су НСВО да од КАПК-а 

захтева да у једном броју случајева врши ванредну спољашњу проверу квалитета. У 

овом контексту постоји добра сарадња са Министарством, мада је број просветних 

инспектора и даље недовољан. 

 

Закон о високом образовању из 2005. године показао се као веома солидна 

основа за спровођење реформе високог образовања. У готово неизмењеном 

облику примењује се већ 12 година. Међутим, нови захтеви пред којима се високо 

образовање сада налази – јачање функције обезбеђења квалитета, снажење 
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централних функција универзитета, ефикасније управљање уз очување и развијање 

Уставом зајемчене аутономије универзитета и др. – покренули су поступак 

припреме новог Закона о високом образовању. Председник НСВО је био члан 

Радне групе коју је образовао Министар, која је припремила преднацрт Закона у 

периоду октобар 2016 – јануар 2017. године. Министарство најављује да ће током 

2017. године бити донет нови Закон о високом образовању. 

 

 

У оквиру поступка акредитације, у складу са овлашћењима из ЗВО, НСВО је 

у другом степену решавао по жалбама високошколских установа на првостепене 

одлуке о акредитацији студијских програма и високошколских установа. НСВО је 

2016. године у потпуности прилагодио процедуру решавања жалби одредбама 

Закона о општем управном поступку.  

Број предмета са жалбама високошколских установа на решења КАПК-а 

којима се одбијају захтеви за акредитацију велики је и апсорбује веома много 

времена и ресурса НСВО.  У овом извештајном периоду, НСВО је одлучивао по 53 

жалбе, од којих је 30 одбио и 1 одбацио (укупно 58,5%), 9 усвојио и предмет вратио 

КАПК-у на поновно одлучивање (17%), а 13 усвојио и донео решење о акредитацији 

(24,5%). О једном броју жалби НСВО је одлучивао на основу налога из пресуда 

Управног суда, који је поништио решења ранијег сазива НСВО којима су одбијане 

жалбе на решења КАПК-а о одбијању захтева за акредитацију. Пресуде којима су 

поништавана коначна решења претходног сазива НСВО заснивале су се најчешће на 

пропустима у виду неадресовања свих навода истакнутих у жалби или на 

неподударању броја под којим је жалба бивала заведена са бројем на који се у 

утуженом решењу позивало. При томе, треба имати у виду да од логистичке 

подршке Министарства просвете, науке и технолошког развоја Национални савет 

има само једну службеницу, која врши административно-техничке послове не само 

за НСВО, него и за Национални просветни савет, а нема на располагању ниједног 

правника, који би нпр. помагао у изради решења по жалбама. Отуда динамика 

израде и достављања решења није задовољавајућа, јер ти послови падају 

искључиво на руководство НСВО. Очекује се да ће у предстојећем периоду подршка 

Министарства ипак бити појачана. Иначе, када је реч о просторним капацитетима, 

Министарство је обезбедило једну радну просторију у Палати „Србија“, као и 

просторију где се, по правилу, одржавају седнице НСВО. Проблем представља и 

околност да се за рад НСВО не издвајају никаква средства, осим месечних накнада 

члановима, тако да чланови НСВО изван Београда сами покривају трошкове 

путовања на седнице. 

 

На крају, потребно је поново нагласити да ће НСВО и даље улагати напоре 

да артикулише интересе, ставове и жеље академске заједнице и да, створивши 

атмосферу узајамног разумевања свих субјеката (Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, регулаторних и стручних органа, високошколских установа), 

допринесе спровођењу реформских процеса и убрзаној интеграцији високог 

образовања Србије у ЕУ, обезбеђењем значајне улоге нашој држави у Простору 
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високог образовања Европе. Општа оцена стања у високом образовању мора бити 

избалансирана. На једној страни су проблеми који настају због неадекватног 

финансирања, наслеђене неодговарајуће уписне политике, мреже високошколских 

установа која је настајала на несистематичан, понекад и хаотичан начин, 

високошколске јединице без својства правног лица изван седишта установе 

(одељења), у којима се често „фингира” одржавање наставе и испита (уз назнаке о 

постојању корупције), велике разлике у квалитету установа и наставно-научног 

кадра, неефикасност студирања, случајеви кршења професионалне етике и др, На 

другој страни, не смеју се пренебрегнути значајна достигнућа. Високошколске 

установе Србије постале су пуноправни чланови Европског академског простора, 

студенти су, кроз студентске парламенте и институцију студента проректора, 

односно студента продекана, укључени у процесе доношења одлука у питањима 

која су законом дефинисана да су од интереса за њих, наставни планови и 

програми су значајно унапређени и модернизовани, а водећи српски универзитети 

добро су рангирани на листама светских универзитета, пре свега захваљујући 

квалитетној научној продукцији једног броја припадника академске заједнице. 

НСВО ће у предстојећем периоду настојати да подстакне да се, у сарадњи са 

Министарством, КОНУС-ом, КАССС-ом и КАПК-ом, регистровани проблеми 

превазилазе, а да се добре стране система високог образовања у Србији даље 

унапређују. 


