ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И 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 и 93/12), члан 40. мења се и гласи:
„Члан 40.
Самосталну високошколску установу могу основати Република, правно и
физичко лице, у складу са законом.
Када је оснивач самосталне високошколске установе Република, одлуку
о оснивању доноси Влада.
Високошколске установе за остваривање студијских програма за потребе
полицијског, односно војног образовања, као и за потребе националне
безбедности, оснива Влада, у складу са условима утврђеним овим законом.
Високошколске установе из става 3. овог члана могу бити у саставу
универзитета, односно академије струковних студија, у складу са посебним
споразумом универзитета, односно академије струковних студија и Владе.
Споразумом универзитета, односно академије струковних студија и
Владе, на предлог органа државне управе надлежног за унутрашње послове,
послове националне безбедности, односно послове одбране, може се
установити посебан студијски програм за потребе полицијског, односно војног
образовања, као и за потребе националне безбедности, у оквиру одређеног
универзитета, односно академије струковних студија.
Споразумом универзитета, односно академије струковних студија и
високошколске установе из става 3. овог члана може се, уз сагласност Владе,
установити студијски програм за стицање заједничке дипломе.
Влада, на предлог органа државне управе надлежног за унутрашње
послове, послове националне безбедности, односно послове одбране, ближе
уређује услове и начин остваривања студијских програма из ст. 5. и 6. овог
члана и положај наставника и студената, у погледу особености везаних за
циљеве и природу полицијског односно војног образовања и образовања за
потребе националне безбедности.
Управни надзор над радом високошколских установа из става 3. овог
члана и остваривањем студијских програма из ст. 5. и 6. овог члана врши орган
државне управе надлежан за унутрашње послове, послове националне
безбедности, односно послове одбране.”
Члан 2.
У члану 73. после става 3. додају се нови ст. 4. и 5, који гласе:
„У високошколској установи у којој се остварује студијски програм за
потребе националне безбедности наставу из стручних и стручно-апликативних
предмета могу да изводе и запослени у органу државне управе надлежном за
послове националне безбедности, у складу са законом и општим актом
високошколске установе.
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уговор о ангажовању за извођење наставе.”
У досадашњем ставу 4. који постаје став 6. речи: „става 3.” замењују се
речима: „ст. 3. и 4.”.
Члан 3.
У Закону о изменама и допунама Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 93/12), у члану 6. став 2. реч: „пет” замењује се
речју: „шест”.
Члан 4.
У Закону о изменама и допунама Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 93/12), у члану 7. речи: „50 ЕСПБ бодова”
замењују се речима: „48 ЕСПБ бодова”.
Члан 5.
Овај закон ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I.УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 97. тачка 10.
Устава Републике Србије, којим је прописано да Република Србија уређује и
обезбеђује, између осталог, систем у области образовања.

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Закон о високом образовању донет је 2005. године, после приступања
наше земље Болоњском процесу, као процесу стварања европског простора
високог образовања и повећања међународне компетитивности европских
високошколских институција, уз очување националних, културних и језичких
специфичности.
Доношењем Закона отпочела је реформа система високог образовања,
чији су се главни циљеви састојали у: повећању ефикасности система високог
образовања; увођењу тростепеног система студија; увођењу стандарда и
процедура вредновања високошколских установа и студијских програма као
средству осигурања квалитета високог образовања; укључивању студената као
партнера у процесу високог образовања и промовисању мобилности
наставника и студената.
У процесу примене Закона, уочене су одређени проблеми, те се ради
отклањања уочених проблема у функционисању система високог образовања,
приступило изради Закона о изменама и допунама Закона о високом
образовању. Овим законом се, такође, успоставља законски основ за оснивање
високошколске установе за остваривање студијских програма за потребе
националне безбедности уз изједначавање статуса те установе са статусом
високошколских установа за остваривање студијских програма за потребе
полицијског, односно војног образовања.

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА
Чланом 1. Предлога закона предвиђене су измене у члану 40. Закона
ради стварања законских претпоставки за оснивање високошколске установе за
остваривање студијских програма за потребе националне безбедности и
истовремено изједначава њен статус са високошколским установама за
остваривање студијских програма за потребе полицијског, односно војног
образовања.
Чланом 2. Предлога закона, додавањем нових ставова у члану 73.
Закона прописано је, узимајући у обзир посебност циљева и природе
образовања за потребе националне безбедности, који нужно захтевају
специфичне услове у начину остваривања студијских програма и положају
наставника, сарадника и студената, да део наставног и сарадничког особља,
посебно за стручне и стручно-апликативне предмете, може бити ангажован из
органа државне управе надлежног за послове националне безбедности, у
статусу наставника и сарадника са пуним радним временом на високошколској
установи.
Чланом 3. Предлога закона мења се одредба члана 6. став 2. Закона о
изменама и допунама Закона о високом образовању („Службени гласник РС”,
број 93/12), тако да је број испитних рокова у школској 2013/2014. години шест,
уместо до сада предвиђених пет. На овај начин се стварају услови за повећање
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ЕСПБ бодова у току школске 2013/2014. године.
Чланом 4. Предлога закона је, ради заштите интереса студената,
умањења ефеката економске кризе, због извесног финансијског оптерећења по
основу плаћања школарине и губитка права из области студентског стандарда
за велики број студената, као изузетак од члана 88. Закона, предвиђено да
студент може да се и у школској 2013/2014. години финансира из буџета, ако је
у претходној школској години остварио најмање 48 ЕСПБ бодова и рангира се у
оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета, у складу
са Законом.

IV. СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА
За спровођење овог закона нису потребна додатна средства из буџета
Републике Србије, с обзиром на то да се број студената чије се студије
финансирају из буџета утврђује у складу са одредбама члана 84. ст. 3. и 4.
Закона, које нису предмет измене.
Увођење шестог испитног рока такође не захтева издвајање додатних
средстава из буџета, имајући у виду да припрема и обављање испита спада у
редовне послове припреме и извођења наставе у оквиру седмичног радног
времена наставника.
Средства за рад високошколске установе за остваривање студијских
програма за потребе националне безбедности – Академије за националну
безбедност, која је основана Одлуком о оснивање академије за националну
безбедност („Службени гласник РС”, бр. 39/13 и 70/13), обезбеђена су у складу
са Законом о буџетском систему, у износу од 9.175.000 динара из текуће
буџетске резерве. Укупан износ финансијских средстава за обављање послова
Академије за 2014. годину износи 36.230,00 динара, а за 2015. годину 39.930,00
динара.

V. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ПРЕДЛАЖЕ ДА ЗАКОН СТУПИ НА
СНАГУ ПРЕ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У
„СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”
Имајући у виду потребу да високошколске установе, пре почетка
школске 2013/2014. године, свој рад прилагоде решењима која су предложена
овим законом, предлаже се да Закон ступи на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

VI. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
Разлози за доношење овог закона по хитном поступку јесу у чињеници
да се њиме уводе измене које би требало да се примењују приликом уписа
студената у школску 2013/2014. годину, па би се доношењем овог закона по
хитном поступку обезбедиле правне претпоставке благовремене примене
његових решења и спречило наступање евентуалних штетних последица по
рад високошколских установа.

VII. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА
За овај закон није потребно извршити анализу ефеката закона, с
обзиром на то да се њиме не стварају обавезе за привредне и друге субјекте.

