ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
Члан 1.
У Закону о високом образовању („Службени гласник РС,“ бр. 76/05,
100/07 –аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14 ), у члану 4.
после тачке1) додаје се тачка 1а) која гласи:
,,1а) академска честитост;“
Члан 2.
После члана 5. додаје се назив члана и члан 5а који гласе:
,,Академска честитост
Члан 5а
Академска честитост се заснива на самосталној изради писаних радова,
као и на стриктном поштовању туђих ауторских права.“
Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
,,Службеном гласнику Републике Србије.“

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I . УСТАВНИ ОСНОВ
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 97. тачка 10.
Устава Републике Србије, којим се прописује да Република Србија уређује и
обезбеђује, између осталог, и систем у области образовања.

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Разлог за доношење Закона садржан је у потреби да се уреди питање
повреде академске честитости у систему високог образовања у Србији.
Академска честитост се заснива на самосталној изради писаних радова, као и
на стриктном поштовању туђих ауторских права. Увођење реда у погледу
санкционисања плагијата и аутоплагијата, као најтежих облика повреде
принципа академске честитости, треба да почне управо увођењем академске
честитости као једног од основних принципа на којима се заснива делатност
високог образовања.
Зато је веома важно да се у члану 4. Закона о високом образовању, дода
тачка 1а) како бисмо у систему високог образовања у Србији успоставили
почетне механизме којима се стаје на пут кршењу принципа академске
честитости.

III. оБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И
ПОЈЕДИНИХ РЕШЕЊА
Чланом 1. Предлога закона врши се допуна члана 4. Закона о високом
образовању, тако што се академска честитост уводи као нови принцип на којем
се заснива делатност високог образовања.
Чланом 2. Предлога закона уводи се нови члан 5а у Закон о високом
образовању, којим се дефинише значење принципа академске честитости.
Чланом 3 . Предлога закона дефинише се ступање на снагу овог закона.

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА
ПРИМЕНУ ЗАКОНА
За спровођење овог закона није потребно обезбедити
финансијска средства у буџету Републике Србије.

додатна

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
Доношење овог закона по хитном поступку предлаже се ради
спречавања штетних последица које могу да настану услед сумње да постоји
велики број високих функционера државе Србије за које постоје озбиљне
критике да су на непоштен начин стекли научна или професионална звања.
Уређење питања повреде принципа академске честитости је потребно и
ради усклађивања прописа Републике Србије с правним системом Европске
уније.

