ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
Члан 1.
У Закону о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - др.
пропис, 97/08, 44/10, 93/12) члан 104. мења се и гласи:
„Признавање стране високошколске исправе јесте поступак којим се
имаоцу те исправе утврђује право наставка образовања, односно
запошљавања.
Поступак признавања се не спроводи када је јавна високошколска
исправа стечена на територији СФРЈ до 27. априла 1992. године, односно на
територији СРЈ/Државне заједнице Србије и Црне Горе до 5. јуна 2006. године.
Јавна исправа из става 2. овог члана производи исто правно дејство као
јавна истава издата на територији Републике.
Поступак признавања спроводи се у складу са одредбама овог закона,
ако међународним уговором није предвиђено другачије.
Признавање ради наставка образовања у систему високог образовања,
имаоцу стране високошколске исправе утврђује право на наставак започетог
високог образовања, односно право на укључивање у све нивое високог
образовања. Признавање ради наставка образовања у систему високог
образовања обавља самостална високошколска установа, на начин и по
поступку прописаним општим актом те установе.
У поступку признавања ради запошљавања имаоцу стране
високошколске исправе утврђује се врста и ниво студија, као и одговарајући
назив. Признавање ради запошљавања обавља Центар за признавање страних
високошколских исправа (у даљем тексту: Центар).
Износ трошкова признавања страних високошколских исправа је
јединствен и утврђује га Влада, на предлог Министарства.
У поступку признавања домаће високошколске исправе у иностранству,
податке о самосталној високошколској установи и систему образовања даје
Центар.“
Члан 2.
После члана 104. додаје се назив члана и члан 104а, који гласе:
„Центар за признавање страних високошколских исправа
Члан 104а
Оснива се Центар за признавање страних високошколских исправа чија
је надлежност спровођење поступка признавања ради запошљавања,
обезбеђивања спровођења потврђених међународних уговора и вођење
јединственог регистра из става 9. овог члана.
Центар ENIC (European Network of National Information Centres in the
Europien Region) – NARIC (National Academic Rehabilitation Information Center in
the EU) Републике Србије представља организациону јединицу Центра ENIC –
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системима високог образовања.
Акт о основању Центра доноси Влада.
На оснивање, организацију и рад Центра примењују се прописи о јавним
службама.
О промени назива, седишта и статусној промени Центра одлучује Влада.
На статут и годишњи план и програм рада Центра сагласност даје
Влада.
Центар подноси извештај о свом раду Влади најмање једанпут годишње,
а Министарству периодичне извештаје о важним питањима из своје делатности.
За оснивање и рад Центра средства се обезбеђују у буџету Републике
Србије.
Центар води јединствени регистар у коме евидентира сва решења о
признавањима у Републици Србији. Самосталне високошколске установе су
дужне да два пута годишње доставе податке о резултатима поступака
признавања која су спровели.“
Члан 3.
Досадашњи назив члана и члан 105. се мењају тако да гласе:
„Признавање ради наставка образовања
Члан 105.
У поступку признавања стране високошколске исправе ради наставка
образовања узима се у обзир систем образовања у земљи у којој је стечена
страна високошколска исправа, услови уписа и исходи учења студијског
програма, права која проистичу из високошколске исправе у земљи у којој је
стечена и друге чињенице од значаја за признавање.
Признавање ради наставка образовања спроводи се на основу
вредновања стечених исхода учења у смислу испуњености услова за наставак
образовања на одговарајућем студијском програму на самосталној
високошколској установи на којој је захтев за признавање поднет.
Самостална високошколска установа прибавља податке од Центра за
признавање страних високошколских исправа о страној високошколској
установи на којој је стечена високошколска исправа.
Признавање стране високошколске истраве ради наставна образовање
може бити одбијено или условљено обавезом стицања додатних исхода учења
ако се утврди постојање суштинске разлике између стечених исхода учења у
иностранству и услова за упис на одређени студијски програм на самосталној
високошколској установи којој је поднет захтев за признавање. Самостална
високошколска установа и факултети потписују садржај и обележје суштинске
разлике својим општим актима.
Самостална високошколска установа сноси терет доказивања постојања
суштинске разлике.
Овлашћени орган самосталне високошколске установе доноси решење
по захтеву за признавање ради наставка образовања у систему високог
образовања, у року од 60 дана, које је коначно у управном поступку.“
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После члана 105. додаје се назив члана и нови члан 105а који гласе:
„Признавање ради запошљавања
Члан 105а
Центар за признавање страних високошколских исправа у поступку
признавања ради запошљавања узима у обзир систем образовања у земљи у
којој је стечена страна високошколска исправа, стечене исходе студијског
програма, врсту и ново стечене квалификације и друге чињенице од значаја за
признавање, а без разматрања формалних обележја и структуре студијских
програма.
Национални савет усваја јединствену ознаку за стране високошколске
исправе у оквиру Правилника о листи стручних, академских и научних назива.
Центар у поступку признавања одређује ниво стечене квалификације
који садржи следеће елементе:
1)

јединствену ознаку из става 2.;

2) научну, уметничку или стручну област којој припада страна
високошколска исправа;
3) назив и ниво квалификација из стране високошколске исправе, с
преводом на српски и енглески језик;
4) утврђени ниво стечене квалификације у систему високо образовања
Републике Србије у складу са тачком 3).
Директор Центра може, на предлог Министарства и Националног
Савета, образовати Комисију од 7 чланова у циљу решавања отворених
питања страних високошколских исправа ради запошљавања.
Директор Центра доноси решење по захтеву за признавања ради
запошљавања у року од 60 дана, које је коначно у управном поступку.
Кандидат чији је захтев одбијен може наставити образовање на некој од
самосталних високошколских установа ради стицања потребних исхода учења.
Кандидат коме је призната страна високошколска исправа ради
запошљавања има право приступа регулисаним професијама у складу са
актима која доносе надлежна тела над којима надзор врше ресорна
министарства.“
Члан 5.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Уставни основ за доношење Закона о изменама и допунама садржан је у
члану 97. Устава Републике Србије, којом је прописано, између осталог, да
Република Србија уређује и обезбеђује систем у области образовања,
организацију, надлежност и рад републичких органа и друге односе од
интереса за Републику Србију, у складу с Уставом.

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
У Закону о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - др.
пропис, 97/08, 44/10, 93/12) није на задовољавајући начин уређено признавање
страних високошколских установа и вредновање страних студијских програма и
постоји потреба да се то боље уреди.
Због наведених разлога неопходно је извршити измене и допуне Закона
о високом образовању.

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА
Чланом 1. мења се Закон о високом образовању тако што се дефинише
поступак признавања страних високошколских установа и оснивање Центра за
признавање страних високошколских исправа.
Чланом 2. уређује се оснивање и надлежност Центра за признавање
страних високошколских исправа.
Чланом 3. и 4. мења се Закон о високом образовању и дефинише
признавање ради наставка образовања и ради запошљавања.
Чланом 5. одређује се ступање закона на снагу.

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА
За почетак спровођење овог закона потребно је обезбедити додатна
финансијска средства у буџету Републике Србије, али систем је самоодржив у
наредном периоду и за то не захтева додатна финансијска средства у буџету
Републике Србије.

V. РАЗЛОЗИ ЗАШТО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗАКОНА НЕ ТРЕБА ДА
САДРЖИ АНАЛИЗУ ЕФЕКАТА ПРОПИСА
Овог тренутка је немогуће детаљно извршити анализу свих ефеката
прописа, али да је очигледно да ће се применом овог закона обезбедити
позитивни ефекти за остваривање правне сигурности и равноправности
грађана.

