
 

З А К О Н 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ 

Члан 1. 

У Закону о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 
27/18 – др. закон), у члану 9. став 1. речи: „са претходно стеченим средњим 
образовањем у четворогодишњем трајању”, замењују се речима: „са положеном 
општом, стручном или уметничком матуром”. 

Члан 2.  

У члану 12. став 1. тачка 16), после речи: „о академском интегритету”, 
додају се речи: „и сукобу интереса приликом избора у звање наставника, 
односно сарадника и заснивања радног односа”.  

Члан 3.  

У члану 22. став 2. речи: „а ванредно на захтев Министарства и 
Националног савета.” замењују се речима: „а може и ванредно, као и на захтев 
Министарства и Националног савета.”. 

Члан 4.  

У члану 34. став 4. реч: „високим”, замењује се речју: „средњим”. 

Члан 5.  

У члану 41. после става 2. додаје се став 3. који гласи: 

„Изузетно од става 1. овог члана, за студенте који учествују у 
програмима међународне мобилности може се вршити пренос ЕСПБ бодова 
између различитих студијских програма у оквиру свих степена и врсте студија.”.  

Члан 6.  

У члану 44. после става 4. додаје се став 5, који гласи: 

„Универзитет у Београду је високошколска установа од националног 
значаја.” 

Члан 7.  

У члану 60. став 3. речи: „може да”, бришу се. 

Члан 8. 

У члану 64. став 1. после речи: „Орган пословођења се бира”, додају се 
речи: „тајним гласањем”. 

У ставу 5. на крају текста брише се тачка и додају се речи: „односно лице 
које је разрешено дужности органа пословођења у складу са овим законом, као 
и лице за које је Агенција за борбу против корупције дала препоруку за 
разрешење.”. 

У ставу 6. уместо речи: „односно правоснажности одлуке” додају се речи: 
„одлуке, односно препоруке“. 

У ставу 12. после речи: „Универзитет” додаје се запета и речи: 
„академија струковних студија и висока школа”, а запета после речи „менаџера” 
се замењује тачком а речи: „чије се надлежности утврђују у складу са општим 
актом универзитета”, бришу се. 
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Додаје се став 13. који гласи: „Основне надлежности менаџера утврђују 
се законом, а високошколска установа може статутом да пропише и додатне 
надлежности.”. 

Члан 9.  

После члана 83. додаје се назив члана и члан 83а који гласи: 

„Лектори српског језика на високошколским установама у иностранству 

Члан 83а 

На захтев стране високошколске установе, у складу са међународним 
уговором и у оквиру међународне сарадње високошколске установе чији је 
оснивач Република, односно аутономна покрајина, министар, на основу јавног 
конкурса, а на предлог Комисије за избор лектора српског језика у 
иностранству, бира на период од три године лектора српског језика и 
књижевности. 

Комисију из става 1. овог члана именује министар, а чине је представник 
Министарства и представници катедри за српски језик и књижевност 
високошколских установа чији је оснивач Република. 

За лектора српског језика и књижевности може бити изабрано лице које 
има завршене мастер академске студије, односно основне студије у трајању од 
четири године према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 26/05, 100/07 – аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15, 
87/16 и 27/17 - др. закон), из области филологије и које зна један светски језик, 
односно језик земље пријема, на нивоу Б1 Заједничког европског оквира. 

Предност при избору има кандидат са завршеним студијским програмом 
српског језика и књижевности, кандидат са већом просечном оценом на 
основним и мастер студијама, кандидат са објављеним радовима и наградама, 
кандидат са радним искуством.  

Уколико на конкурсу нема кандидата са радним искуством, може бити 
изабран и кандидат без радног искуства, уз препоруку два наставника 
одговарајуће високошколске установе. 

Изборни период лектора може се продужити за још један мандат. 

Изузетно од става 1. овог члана, Министарство може, без спровођења 
јавног конкурса, предложити страној високошколској установи кандидата који 
већ обавља послове лектора или лице које је прошло јавни конкурс и ушло у 
најужи избор за лектора на страној високошколској установи, уз сагласност 
кандидата. 

Министарство обезбеђује средства за подршку раду лектора српског 
језика у иностранству изабраних у складу са овим законом, до износа плате 
наставника у одговарајућем звању на страној високошколској установи на којој 
ће лектор бити ангажован.  

Ближе услове у погледу избора, програма рада лектора српског језика на 
страним високошколским установама и других питања од значаја за 
ангажовање лектора, прописује министар.”. 

Члан 10.  

У члану 95. став 2. мења се и гласи: 

„Високошколска установа може организовати полагање испита и 
изводити поједине делове студија, као и организовати израду и одбрану 
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завршног, мастер и специјалистичког рада и докторске дисертације на језику 
националне мањине и на страном језику, у складу са статутом.”. 

После става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

„Високошколска установа може остваривати студијски програм на језику 
националне мањине и страном језику уколико је такав програм одобрен, 
односно акредитован.”. 

Досадашњи став 3. постаје став 4.  

Члан 11. 

У члану 98. после става 3. додаје се став 4. који гласи: 

„Изузетно од става 3. овог члана, конкурс за докторске студије које се 
организују у оквиру међународних пројеката у складу са Законом о 
потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Европске уније о 
учешћу Републике Србије у програму Европске Уније Хоризонт 2020 – оквирном 
програму за истраживање и иновације (2014–2020) („Службени гласник РС – 
Међународни уговори”, број 9/14), расписује се у складу са роковима и 
условима прописаним програмским документима Хоризонт 2020, а студенти 
уписани по тим конкурсима не улазе у број студената чије се студије 
финансирају из буџета Републике.”. 

Члан 12.  

У члану 103. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 

„Студент који у последњој години студија има статус студента који се 
финансира из буџета, задржава право да се финансира из буџета најдуже 
годину дана по истеку редовног трајања студија.”. 

Досадашњи ст. 3-5. постају ст. 4-6. 

Члан 13.  

У члану 122. додају се ст. 5–8. који гласе: 

„Корисник података из регистара из члана 114. став 3. овог закона је и 
Агенција за квалификације (у даљем тексту: Агенција) која је основана и 
обавља делатност у складу са законом којим је уређен национални оквир 
квалификација.  

Податке из регистара из члана 114. став 3. овог закона и податке из 
Централног регистра обавезног социјалног осигурања Агенција користи у сврху: 
праћења и мерења ефеката имплементације квалификација на запошљавање, 
односно запошљивости према стеченим квалификацијама и завршеним 
студијским програмима, праћења националних трендова запошљавања и 
поређења са трендовима у иностранству, као и праћења активне политике 
запошљавања у циљу повећања запослености. 

Подаци из регистара из члана 114. став 3. овог закона и из Централног 
регистра обавезног социјалног осигурања прикупљају се и обрађују у 
електронском облику, ажурирају се аутоматски, а најкасније три дана од дана 
настанка промене у изворној евиденцији и чувају се десет година.  

Подаци се прикупљају и обрађују у складу са законом којим се уређује 
заштита податка о личности и информациона безбедност.”. 
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Члан 14.  

У члану 127. додаје се став 9. који гласи: 

„Уколико комисија из става 8. овог члана утврди да је високошколска 
установа омогућила упис на студије првог, другог или трећег степена имаоцу 
дипломе из става 1. тачка 4) овог члана, а то лице је испунило све обавезе у 
складу са студијским програмом, диплома се не поништава.”. 

Члан 15.  

У члану 136. став 1. после тачке 22) додаје се тачка 23) која гласи: 

„23) омогући упис на студије првог, другог или трећег степена лицу које 
не испуњава услове за упис на те студије, односно услове за стицање 
одговарајућег стручног, академског или научног назива (члан 127. став 1. тачка 
4) овог закона)”. 

Члан 16. 

У члану 144. додаје се став 4. који гласи: 

„Изузетно од става 1. овог члана, органи високошколских установа 
изабрани по прописима који су важили до дана ступања на снагу овог закона, а 
којима мандат истиче након 1. јуна 2019. године, покренуће процедуру за избор 
тих органа најкасније у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона.”. 

Члан 17.  

У члану 148. став 2. бројеви: „2017/2018.”, замењују се бројевима: 
„2018/2019.”, а бројеви: „2018/2019.”, бројевима: „2019/2020”. 

У ставу 3. бројеви: „2017/2018.”, замењују се бројевима: „2018/2019.”. 

У ставу 4. бројеви: „2017/2018.”, замењују се бројевима: „2018/2019.”. 

Члан 18. 

У члану 149. додаје се став 3. који гласи: 

„Високошколске установе које су, у складу са чланом 128. став 1. 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, 
87/16 и 88/17), издавале дипломе о стеченом научном називу доктора наука, а 
које су у време одбране докторске дисертације и издавања дипломе имале 
решење о испуњености услова за почетак рада и обављање делатности, у 
складу са чланом 116. став 2. истог закона, а нису имале сагласност на 
наставни план магистарских студија према прописима који су важили до 
ступања на снагу тог закона, сматра се да су издавале дипломе о стеченом 
научном називу доктора наука у складу са законом.”.  

Члан 19. 

Подзаконски акти за спровођење овог закона донеће се у року од три 
месеца од дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 20. 

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



5 
 

Члан 21. 

Академије струковних студија и високе школе објавиће конкурс за избор 
менаџера три месеца пре почетка школске 2019/2020. године. 

 Министарство ће објавити конкурс за избор лектора српског језика у 
иностранству у року од три месеца од дана доношења акта из члана 9. став 9. 
овог закона. 

Члан 22. 

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


