
З А К О Н 

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, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – 
аутентично тумачење и 68/15) (у даљем тексту: Закон), у члану 123. став 1. 
мења се и гласи:  

„Студенти уписани на основне студије и на студије на вишим школама до 
ступања на снагу овог закона могу завршити ове студије по започетом 
наставном плану и програму, условима и правилима студија, најкасније до краја 
школске 2017/2018. године, односно до краја школске 2018/2019. године за 
студенте уписане на интегрисане студије из поља медицинских наука.”. 

Ст. 3. и 4. мењају се и гласе: 

„Студенти уписани на магистарске студије до ступања на снагу овог 
закона имају право да заврше студије по започетом плану и програму, 
условима и правилима студија, најкасније до краја школске 2017/2018. године. 

Студенти уписани на докторске студије, односно кандидати који су 
пријавили докторску дисертацију до ступања на снагу овог закона, имају право 
да заврше студије по започетом плану и програму, условима и правилима 
студија, односно да стекну научни степен доктора наука, најкасније до краја 
школске 2017/2018. године.”. 

Члан 2.  

У члану 124. став 3. мења се и гласи:  

„Студенти уписани у прву годину основних студија школске 2006/2007, 
2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. и 2013/2014. 
године задржавају право да се финансирају из буџета најдуже годину дана по 
истеку редовног трајања студија.” 

Члан 3. 

Изузетно од одредаба члана 88. Закона, студент може да се у наредној 
години финансира из буџета ако у школској 2014/2015, односно школској 
2015/2016. години оствари најмање 48 ЕСПБ бодова и рангира се у оквиру 
укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета у складу са 
законом. 

Члан 4.  

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

Члан 5. 

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

 


