
П Р Е Д Л О Г 

З А К О Н 

О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ВИСОКОМ 
ОБРАЗОВАЊУ  

Члан 1. 

У Закону о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 
– др. закон и 73/18), у члану 148. ст. 2–4. мењају се и гласе: 

„Студенти уписани на основне студије и на студије на вишим школама до 
10. септембра 2005. године могу завршити те студије по започетом наставном 
плану и програму, условима и правилима студија, најкасније до краја школске 
2020/2021. године, а студенти уписани на интегрисане студије из поља 
медицинских наука, до краја школске 2021/2022. године. 

Студенти уписани на магистарске студије до 10. септембра 2005. године 
могу завршити те студије по започетом плану и програму, условима и 
правилима студија, најкасније до краја школске 2020/2021. године. 

Кандидати који су пријавили докторску дисертацију до 10. септембра 
2005. године, односно студенти који су уписали докторске студије по прописима 
који су важили до тог датума, могу да стекну научни назив доктора наука, 
односно да заврше докторске студије по започетом плану и програму, условима 
и правилима студија, најкасније до краја школске 2020/2021. године.” 

Члан 2.  

Самосталне високошколске установе усагласиће своје опште акте у 
складу са овим законом у року од три месеца од дана ступања на снагу овог 
закона. 

Члан 3. 

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије“. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

I. УСТАВНИ ОСНОВ 
 
 Уставни основ за доношење Закона о изменама Закона о високом 
образовању садржан је у члану 97. тачка 10. Устава Републике Србије, према 
коме Република Србија уређује и обезбеђује, између осталог, и систем у 
области образовања. 
 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 
 Закон о високом образовању који је донет  2017. године,  потребно је 
изменити у делу који се односи на прописане прелазне рокове за завршетак 
студија по започетом наставном плану и програму, условима и правилима 
студија за студенте који су уписани на студије до 10. септембра 2005. године. 
Прописивањем нових рокова за завршетак студија по започетом наставном 
плану и програму, условима и правилима студија стварају се услови за 
студенте који до краја школске 2018/2019. године нису успели да заврше 
студије по започетом наставном плану и програму, условима и правилима 
студија, то учине у наредном периоду у трајању од две школске године. 
 

III.ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 
Предлогом закона, у члану 1. предвиђена је измена члана 148. ст. 2–4.  

Закона о високом образовању којим се прописују прелазни рокови за завршетак 
студија за по започетом наставном плану и програму, условима и правилима 
студија за студенте који су уписани на студије до 10. септембра 2005. године, 
тако што се утврђују  нови рокови за завршетак тих студија по започетом 
наставном плану и програму, условима и правилима студија, и то до краја 
школске 2020/2021, односно за студенте уписане на интегрисане студије из 
поља медицинских наука до краја 2021/2022. године. 

Чланом 2. Предлога закона прописује се обавеза и рок у ком су 
високошколске установе дужне да усагласе своја општа акта са изменама овог 
закона. 

Чланом 3. Предлога закона утврђује се да Закон ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у  „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 
 

IV. СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 
  

 За спровођење овог закона обезбеђена су средства у буџету 
Републике Србије. 
 

V.  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ  
 
Разлози за доношење овог закона по хитном поступку су отклањање 

могућности наступања штетних последица по рад високошколских установа 
приликом уписа у школску 2019/2020. годину студената на које се односе 
измене овог закона у одговарајућем статусу, који им омогућава завршетак 
студија по започетим наставним плановима и програмима и условима 
студирања.  
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VI. РАЗЛОЗИ ЗА СТУПАЊЕ ЗАКОНА НА СНАГУ ПРЕ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА 
ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”; 

 
 Разлози због којих се предлаже да овај закон ступи на снагу пре осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије” јесу у 
чињеници да се њиме уводе измене чију је примену потребно обезбедити у 
школској 2019/2020. години, па је неопходно његово доношење и ступање на 
снагу у што краћем року, како би се обезбедиле правне претпоставке за 
благовремену примену утврђених  решења. 
 Такође, имајући у виду потребу усаглашавања општих аката 
самосталних високошколских установа са изменама  које су предложене овим 
законом, неопходно је његово доношење и ступање на снагу у што краћем року.  
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ 
КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ  

Студенти 

Члан 148. 

Студенти уписани на студије до ступања на снагу овог закона у складу с 
одредбама чл. 82–88. Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, 
бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 
– аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) могу завршити студије по започетом 
студијском програму, условима и правилима студија, најкасније до истека рока 
који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију 
студијског програма, рачунато од дана почетка студирања тог студијског 
програма. 

Студенти уписани на основне студије и на студије на вишим школама до 
10. септембра 2005. године могу завршити те студије по започетом наставном 
плану и програму, условима и правилима студија, најкасније до краја школске 
2018/2019. године, а студенти уписани на интегрисане студије из поља 
медицинских наука, до краја школске 2019/2020. године. 

Студенти уписани на магистарске студије до 10. септембра 2005. године 
могу завршити те студије по започетом плану и програму, условима и 
правилима студија, најкасније до краја школске 2018/2019. године. 

Кандидати који су пријавили докторску дисертацију до 10. септембра 
2005. године, односно студенти који су уписали докторске студије по прописима 
који су важили до тог датума, могу да стекну научни назив доктора наука, 
односно да заврше докторске студије по започетом плану и програму, условима 
и правилима студија, најкасније до краја школске 2018/2019. године. 

СТУДЕНТИ УПИСАНИ НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ И НА СТУДИЈЕ НА 
ВИШИМ ШКОЛАМА ДО 10. СЕПТЕМБРА 2005. ГОДИНЕ МОГУ ЗАВРШИТИ ТЕ 
СТУДИЈЕ ПО ЗАПОЧЕТОМ НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ, УСЛОВИМА И 
ПРАВИЛИМА СТУДИЈА, НАЈКАСНИЈЕ ДО КРАЈА ШКОЛСКЕ 2020/2021. 
ГОДИНЕ, А СТУДЕНТИ УПИСАНИ НА ИНТЕГРИСАНЕ СТУДИЈЕ ИЗ ПОЉА 
МЕДИЦИНСКИХ НАУКА, ДО КРАЈА ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ. 

СТУДЕНТИ УПИСАНИ НА МАГИСТАРСКЕ СТУДИЈЕ ДО 10. 
СЕПТЕМБРА 2005. ГОДИНЕ МОГУ ЗАВРШИТИ ТЕ СТУДИЈЕ ПО ЗАПОЧЕТОМ 
ПЛАНУ И ПРОГРАМУ, УСЛОВИМА И ПРАВИЛИМА СТУДИЈА, НАЈКАСНИЈЕ ДО 
КРАЈА ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ. 

КАНДИДАТИ КОЈИ СУ ПРИЈАВИЛИ ДОКТОРСКУ ДИСЕРТАЦИЈУ ДО 10. 
СЕПТЕМБРА 2005. ГОДИНЕ, ОДНОСНО СТУДЕНТИ КОЈИ СУ УПИСАЛИ 
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ПО ПРОПИСИМА КОЈИ СУ ВАЖИЛИ ДО ТОГ ДАТУМА, 
МОГУ ДА СТЕКНУ НАУЧНИ НАЗИВ ДОКТОРА НАУКА, ОДНОСНО ДА ЗАВРШЕ 
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ПО ЗАПОЧЕТОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ, УСЛОВИМА И 
ПРАВИЛИМА СТУДИЈА, НАЈКАСНИЈЕ ДО КРАЈА ШКОЛСКЕ 2020/2021. 
ГОДИНЕ. 
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Студенти из става 1. овог члана имају право да наставе започете студије 
у складу са одредбама овог закона, на начин и по поступку утврђеним општим 
актом високошколске установе. 
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ИЗЈАВA О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 
 
 

1. Oвлашћени предлагач прописа: Влада 
 

 Обрађивач: Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
 

2. Назив прописа 
 

 Предлог закона о изменама Закона о високом образовању 
            (Draft law amending the Law on Higher Education) 
 
3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, 
са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник 
РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум): 
 
а) Одредба Споразума која се односе на нормативну садржину прописа 
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума, 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума, 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које 
произлазе из наведене одредбе Споразума 
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске 
уније. 
 / 
 
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 
 
а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене 
усклађености са њима 
б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености 
са њима 
в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађеност са њима, 
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност 
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније. 
 
 / 
 
5.  Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у 
материји коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни 
извори права Европске уније са којима је потребно обезбедити 
усклађеност, потребно је образложити ту чињеницу. У овом случају, није 
потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. Табелу усклађености 
није потребно попуњавати и уколико се домаћим прописом не врши 
пренос одредби секундарног извора права Европске уније већ се 
искључиво врши примена или спровођење неког захтева који произилази 
из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом одлуке о изради 
стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из члана 4. 
Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе директиве).    
 
 / 
 
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени 
на српски језик? 
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/ 
 
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније? 
Не 
 
 
8.  Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради прописа 
и њихово мишљење о усклађености 
Не 

 
 


