
 
ФОРМУЛАР  

за достављање предлога и сугестије за измену и/или допуну  
НАЦРТА ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ 

 
 

Молимо да коментаре уносите код чланова на које имате примедбе, са навођењем конкретних 
предлога за измену и/или допуну. Попуњен формулар потребно је послати на е-мејл адресу 
razvoj@mpn.gov.rs  

У субјекту емаил поруке потребно је да наведете „Нацрт Закона о високом образовању“ 

 

Датум: 22.5.2017. 

Место: Београд 

 

ПРЕДЛАГАЧ:  

Име и презиме  

Установа/институција Национални савет за високо образовање 

Е-маил адреса nsvo@mpn.gov.rs 

 
ПРЕДЛОЗИ:   

Број члана Чл. 8 став 2 

Предлог за измену и/или 
допуну 

Простор високошколске установе неповредив је и у њега не могу 
улазити припадници органа надлежног за унутрашње послове без 
дозволе надлежног органа те установе, осим у случају угрожавања 
опште сигурности, живота, телесног интегритета, здравља или 
имовине. 

Образложење Решење из важећег Закона је прецизније. 

 

 

 

 

Број члана Чл. 11 

Предлог за измену и/или 
допуну 

Састав и избор Националног савета треба да буду као и у 
постојећем закону.  

Избор треба да се врши из реда истакнутих редовних професора  

Студенти треба да буду пуноправни чланови са правом 
одлучивања у питањима од значаја за студенте. Њихов мандат је 2 
године. 

Образложење Предлогом се боље чува интегритет и аутономија Националног 
савета. Аргументација да ће се побољшати ефикасност избора ако 
га врши Влада није коректна. Примери су Национални савет за 
науку и савети универзитета и факултета, које бира Влада са 
великим кашњењем. 



 

Број члана Чл. 12 

Предлог за измену и/или 
допуну 

Допуна надлежности: 

- доношење Основа кодекса о академском интегритету 

У тачкама 10 и 12 треба да пише: 

„ утврђује стандарде и поступак за ...“  

 

Образложење  

 

 

 

 

Број члана 13, став 5 

Предлог за измену и/или 
допуну 

Подноси извештај Народној скупштини 

Образложење  

 

 

 

 

Број члана 14 

Предлог за измену и/или 
допуну 

 

Образује га Народна скупштина, подноси извештај Влади и НСВО 

 

Образложење  

 

 

 

 

Број члана 16 

Предлог за измену и/или 
допуну 

Управни одбор има седам чланова, које именује Влада.  

Пет чланова Управног одбора предлаже Конференција 
универзитета из реда редовних професора универзитета,  једног 
члана предлаже Конференција академија и високих школа 
струковних студија из реда професора струковних студија, а 
једног предлажу Студентске конференције.  

Чланови управног одбора бирају се на период од четири године, 
осим студента чији је мандат две године. 

Образложење  

 



 

Број члана 17 

Предлог за измену и/или 
допуну 

 

Тачка 2 се брише 

 

Образложење  

 

 

Број члана 18, став 2 

Предлог за измену и/или 
допуну 

Директора бира и разрешава Управни одбор, на основу јавног 
конкурса, из реда истакнутих редовних професора универзитета 
који ... 

Образложење  

 

 

 

 

Број члана 19, тачка 6 

Предлог за измену и/или 
допуну 

6) именује рецензенте на предлог Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета 

Образложење  

 

Број члана 20, ставови 4, 6 и 8 

Предлог за измену и/или 
допуну 

Чланове Комисије за акредитацију бира Национални савет, на 
предлог Конференције унивезитета, односно Конференције 
академија и високих школа струковних студија. 

Чланови Комисије за акредитацију бирају се на пет година, са 
могућношћу још једног поновног избора. 

Национални савет разрешава члана Комисије за акредитацију:... 

Образложење  

 

 

Број члана 21 

Предлог за измену и/или 
допуну 

Додати надлежности КАПК-а из важећег закона (чл. 14) 

У ставу 2, модификовати текст да гласи: 

Ради обављања послова из става 1. тач. 1)–3) овог члана Комисија 
за акредитацију у складу са статутом Националног 
акредитационог тела може да: 

Образложење  

 



 

Број члана 22 

Предлог за измену и/или 
допуну 

Преиспитати да ли поступак спољашње провере може да доведе 
до укидања акредитације. 

Образложење  

 

Број члана 23 

Предлог за измену и/или 
допуну 

Вратити Акт упозорења у поступак акредитације 

Продужити рок за одлучивање на 12 месеци 

Продужити рок за одлучивање после решења Националног савета 
са 30 на 60 дана 

Избацити могућност управног спора између Комисије и 
Националног савета. 

Образложење  

 

 

Број члана 31, тачка 9 

Предлог за измену и/или 
допуну 

Брише се тачка 9 

Образложење Задржава се аутономија високог образовања гарантована Уставом 
РС. Министарство нема квалификоване стручне службе за оцену 
стандарда. 

 

Број члана 34 

Предлог за измену и/или 
допуну 

Додати став 5: 

Студије здравствених специјализација и ужих 
специјализација спроводе се на факултетима здравствене струке и 
уређују Законом о здравственој заштити и општим актима 
факултета". 

Образложење Уређује се постојеће стање и усклађује са Законом о здравственој 
заштити. 

 

Број члана 38, тачка 8 

Предлог за измену и/или 
допуну 

8) бодовна вредност завршног рада на основним, 
специјалистичким и мастер студијама, односно докторске 
дисертације, односно докторског уметничког пројекта исказана 
у ЕСПБ бодовима; 

Образложење  

 

 

 



Број члана 39, став 3 

Предлог за измену и/или 
допуну 

Укупно ангажовање студента састоји се од активне наставе 
(предавања, вежбе, практикуми, семинари и др.), самосталног 
рада, колоквијума, испита, израде завршних радова, стручне 
праксе, добровољног рада у локалној заједници и других видова 
ангажовања. 

Образложење  

 

 

Број члана Чл 43, став 4 и члан 52 став 15 

Предлог за измену и/или 
допуну 

Став 4 из члана 43 и став 15 из члана 52 су у контрадикцији. У 
једном се не дозвољава рад ван седишта, а у другом се дозвољава. 

Образложење  

 

 

 

 

Број члана Нови члан 59а 

Предлог за измену и/или 
допуну 

Универзитет који се посебно истиче у погледу резултата 
научноистраживачког рада и докторских студија може да има 
статус истраживачког универзитета. Критеријуме за доделу овог 
статуса доноси Национални савет за високо образовање. 

Образложење Истиче се значај научног рада на универзитету. 

 

 

Број члана 63 

Предлог за измену и/или 
допуну 

Допунити тачку 2 речима “на предлог стручног органа у саставу 
који чине само наставници који су у радном односу са пуним 
радним временом”. 

 

Образложење Повећава се квалификованост органа који предлаже орган 
пословођења установом 

 

 

Број члана 64 

Предлог за измену и/или 
допуну 

Допунити став 1 да се мандат органа пословођења може 
продужити највише једном. 

Брише се последњи став који се односи на увођење менаџера. 

Образложење Пошто је већ продужен мандат органима пословођења треба 
ограничити број мандата на највише два.  

Увођење менаџера на универзитет у садашњем тренутку 



представља само отварање једног непотребног радног места. О 
овоме се може размишљати тек ако се значајније промени начин 
финансирања универзитета и факултета. 

 

Број члана 65 

Предлог за измену и/или 
допуну 

Треба предвидети да чланови стручног органа могу бити само 
наставници (и представници студената свих нивоа по одређеним 
питањима). 

 

Образложење  

 

 

 

Број члана 72 

Предлог за измену и/или 
допуну 

Додати нови став 6: 

Лицу којем је у поступку примене Кодекса о академском 
интегритету утврђено да је прекршило правила о плагијату изриче 
се мера из става 5. 

Став 7 се мења и гласи: 

Лицу из става 5. и 6. овог члана престаје радни однос у складу са 
законом.  

Образложење  

 

 

 

Број члана 73 

Предлог за измену и/или 
допуну 

Став 2. се мења и гласи: 

 Наставници у звању предавача, вишег предавача или професора 
струковних студија могу да изводе предавања само на 
струковним студијама. 

Образложење Омогућава се да такви наставници могу да изводе вежбе на 
академским студијама, чиме се побољшава искоришћење таквих 
наставника. 

 

Број члана 74 

Предлог за измену и/или 
допуну 

Став 2 се мења и гласи: 

У звање предавача може бити изабрано лице са магистратуром, 
односно лице које има најмање стручни назив специјалисте 
академских студија. 

За звања предавача, вишег предавача, и професора струковних 
студија додати да су сваки од претходних степена студија 
завршили са оценом најмање 8. 



Образложење Став 2 представља усклађивање са постојећим прописима. 

 

 

Број члана 75 

Предлог за измену и/или 
допуну 

Предвидети да у поступку избора учествују само наставници са 
пуним радним временом. 

Образложење  

 

 

 

Број члана 78 

Предлог за измену и/или 
допуну 

Допунити став 7. тако да члан САНУ може изводити и наставу на 
мастер студијама (исто као и професор емеритус) 

Образложење  

 

 

Број члана 80  

Предлог за измену и/или 
допуну 

У ставу 1. избрисати реч академских. 

Образложење  

 

 

Број члана 82 

Предлог за измену и/или 
допуну 

За потребе уметничких установа треба увести звања уметничких 
сарадника. 

Образложење  

 

Број члана 85 

Предлог за измену и/или 
допуну 

Национални савет не подржава продужење уговора асистенту с 
докторатом. 

Образложење  

 

Број члана 88 

Предлог за измену и/или 
допуну 

Став 3. се мења и треба да гласи 

Наставници и сарадници који изводе наставу из клиничких 
предмета остварују радни однос са пуним радним временом у 
складу са Законом о здравственој заштити и општим актом 
високошколске установе.  



Образложење Усклађивање са постојећом праксом. 

 

 

Број члана 93 

Предлог за измену и/или 
допуну 

Став 2 се мења и гласи: 

Наставнику из става 1. овог члана у звању редовног професора, 
односно професора струковних студија може бити продужен 
радни однос до четири школске године, под условима и на начин 
предвиђен статутом универзитета, односно друге самосталне 
високошколске установе.  

Образложење  

 

 

 

 

Број члана 100 

Предлог за измену и/или 
допуну 

Став 1 се мења и гласи: 

Високошколска установа, у складу са законом, може да упише 
кандидате без полагања пријемног испита уз признавање опште, 
односно стручне матуре за упис на струковне и академске студије, 
односно уметничке матуре за упис на студијске програме за 
одређене области уметности.  

Образложење Уколико установа мора да упише кандидате без полагања 
пријемног испита, настаће озбиљан проблем око рангирања 
кандидата који су полагали различите врсте матуре (општу, 
стручну, интернационалну) на неким факултетима (медицина, 
електротехника, ФОН, ФТН). Озбиљан пријемни испит је једино 
што би уверило јавност да нема корупције приликом уписа. 

 

Број члана 102 

Предлог за измену и/или 
допуну 

Став 1. се мења и гласи: 

При упису сваког семестра студент се опредељује за предмете из 
студијског програма. 

Став 6. се мења и гласи: 

Високошколска установа општим актом утврђује услове за 
опредељивање за предмете из студијског програма.  

Образложење Предложени став 1 није у складу са чл. 105 по коме студент има 
право да полаже испит најкасније до почетка наставе тог предмета 
у наредној школској години. 

Измена у ставу 6. представља усклађивање са принципом да се 
студент опредељује за предмете које ће слушати и полагати. 

 

Број члана 104 



Предлог за измену и/или 
допуну 

Став 4. треба допунити скалом оцењивања из додатка дипломи: 

 Оцена Значење оцене Број поена  
                                        од         до 
10         одличан             91       100 
9           изузетно добар 81         90 
8           врло добар         71        80 
7           добар                  61        70 
6           довољан             51        60 
5           није положио      0         50 

Образложење Ову скалу треба предвидети Законом да би се јединствено 
примењивала. 

 
 


