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Кратак садржај: Последње измене Закона о високом образовању унеле су нове 
противречности у текст закона дозвољавајући различита тумачења појединих чланова. 
Стога је израда новог текста Закона, која је у току, императив за унапређење високог 
образовања у Србији ради достизања циљева Стратегије развоја образовања у 
Републици Србији до 2020. Закон мора да буде јасан и да јединствено регулише 
функционисање високошколских установа, како државних, тако и приватних. Након два 
круга акредитације, дошло је време да се, на бази стеченог искуства, приступи измени 
Стандарда за формирање студијских програма на сва три нивоа студија у циљу повећања 
њиховог квалитета, компетенција завршених студената као и диверсификације система 
високог образовања а у циљу повећања запошљивости дипломираних студената. 

Кључне речи: Закон о високом образовању, интегрисане студије, стандарди 
за акредитацију 

 
TOWARDS THE NEW LAW ON HIGHER EDUCATION AND AMENDMENTS ON STANDARDS 
FOR ACCREDITATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND STUDY PROGRAMS 

 
Abstract: The latest amendments to the Law on Higher Education entered new 

contradictions in the text of the law allowing different interpretations of individual articles. 
Therefore, the preparation of the new text of the Law, which is in progress, is imperative for the 
improvement of higher education in Serbia in order to achieve the objectives of the Strategy of 
Development of Education in the Republic of Serbia until 2020. The Law must be clear and to 
uniquely regulate the functioning of higher education institutions (public and private). After two 
rounds of accreditation, the time has come that, based on the existing experience, amend the 
Standard for the formation of academic programs on all three levels of study in order to increase 
their quality, improve competences of graduates and diversify the system of higher education, in 
order to increase the employability of graduates. 
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1. УВОД 
 

Закон о високом образовању усвојен 2005. године омогућио је имплементацију 
основних принципа Болоњске декларације у живот и рад високошколских установа у 
Републици Србији. Доживео је велики број измена које су имале задатак да решавају неке 
текуће проблеме али нису могле да имају значајан ефекат на унапређење рада 
високошколских установа. Напротив, парцијалне измене појединих чланова Закона 
донеле су многе нелогичности и могућност различитог тумачења у примени Закона, а у 
два наврата законодавац је усвојио и аутентично тумачење појединих одредаба Закона. У 
раду (Ковачевић и сар., 2015), а и на ранијим скуповима „Трендови развоја“ указивали 
смо на проблеме који проистичу из недоречености у појединим члановима Закона о 
високом образовању и давали предлоге шта треба да се измени и угради у нов текст 
Закона. Међутим, најаве о потреби израде новог текста Закона у претходним годинама 
завршавале су се само изменама које су биле потребне за решавање горућих проблема у 
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високом образовању. Остајући код својих досадашњих предлога, у овом раду желимо да 
изнесемо само одређене нове предлоге које треба искористити у изради текста новог  
Закона о високом образовању.  
 

2. ПРЕПОРУКЕ ЗА ИЗРАДУ НОВОГ ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ  
 

 При изради новог Закона о високом образовању неопходно је размотрити следеће: 
 

(1) Закон о високом образовању усвојен 2005. године предвидео је организовање 
академских студија у три циклуса: основне, мастер и докторске студије. Док се у првом кругу 
акредитације одређени број факултета определио за циклус 3+2+3, или чак 3,5+1,5+3, при 
реакредитацији пет година касније, многи од тих факултета су извршили прерасподелу 
између основних и мастер академских студија и акредитовали 4+1+3 циклус. Наиме, 
показало се да за многе студијске програме трогодишње основне академске студије не дају 
адекватне стручњаке и да студенти морају да наставе студије на другом нивоу. Продужење 
основних академских студија на 4 године омогућује да се за поједине струке формирају 
одговарајући профили стручњака.  

 

Међутим, и циклус 4+1+3 такође има одређене недостатке посебно код оних профила 
где формирање стручњака захтева завршавање другог нивоа, као што је случај са 
програмима на факултетима техничке струке. Наиме, за студијске програме на техничким 
факултетима, интегрисане студије би биле право решење са могућношћу излаза после 
треће, односно четврте године. Излаз после треће године би подразумевао да студент мора 
да има положене испите према дефинисаном плану за трогодишње студије (инжењер за 
одређену област), док би после четворогодишњих студија добијао звање – дипломирани 
инжењер за одређену област. У постојећем систему, студент мора да дипломира после 
четири године, а затим да се упише на мастер академске студије. када након четири године 
студија треба да дипломирају да би се пријавили за упис на мастер студије, многи од њих се 
опредељују за одлазак у иностранство на мастер студије, а следећи корак јесте наставак 
докторских студија на неком другом иностраном факултету. На интегрисаним студијама тај 
прекид не би постојао и већи број студената би могао да настави пету годину студија, 
односно мастер ниво. Садашња ситуација је да, када након четири године студија треба да 
дипломирају да би се пријавили за упис на мастер студије, многи од њих се опредељују за 
одлазак у иностранство на мастер студије, а следећи корак јесте наставак докторских студија 
на неком другом иностраном факултету. На тај начин, уместо да нивои студија утемељени на 
Болоњској декларацији утичу на привлачење већег броја студената, губе се студенти који по 
окончању основних студија не уписују даље студије. 

 

(2) Такође требало би размотрити могућност да за поједине струке, сем медицине и 
ветеринарске медицине, постоје интегрисане студије са 360 ЕСПБ (основне + мастер + 
специјализација), након којих студенти раде завршни-магистарски рад који има научну 
компоненту и добија се звање магистар одговарајућих наука, и предвидети да завршени 
студенти овог нивоа студија, са минималном просечном оценом на целокупним студијама 8,  
могу бити бирани у звање предавача на струковним студијама. Студенти који заврше 
наведене интегрисане студије са просечном оценом на целокупним студијама преко 8 могли 
би да упишу докторске академске студије где не би имали додатних предмета, него само 
студијски истраживачки рад као часове активне наставе и радили би истраживања за израду 
докторске дисертације.  

 

(3) Обавезно, у новом Закону предвидети могућност формирања студијског програма 
струковних докторских студија. Струковне докторске студије би омогућиле усавршавање 
стручњака који раде у различитим привредним делатностима и имају потребу за решавањем 
одређених конкретних проблема и добијање резултата који могу директно да се примене у 
пракси. Са друге стране, сматрамо да би упоредо постојање два облика докторских студија 
утицало да се подигну стандарди академских докторских студија, да се докторске 
дисертације базирају на резултатима који треба да буду видљиви кроз публиковање у 
квалитетним научним часописима и да представљају оригинални допринос научној области 
из које се раде. 
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(4) Досадашња пракса је показала да, поред четири  образовно-научна поља и једног 
образовно-уметничког поља утврђених чланом 27. Закона о високом образовању, треба  
предвидети и шесто поље које би носило назив комбиновано поље, а које би обухватало 
студијске програме из две или више области које припадају различитим пољима из садашњег 
Закона. Појмови интердисциплинарне/мултидисциплинарне (ИМТ) студије могу да се односе 
на студијске програме који повезују различите области у оквиру једног образовно-научног, 
односно образовно-уметничког поља, а могу да представљају и спој две или више области из 
различитих поља. Комбиновано поље би обухватало студијске програме који су резултат 
повезивања две или више области из различитих поља. Наведено је важно за боље 
дефинисање високошколске институције, студијских програма, избора у звање и др. 

 

 (5) Према важећем Закону, високошколска установа има статус универзитета ако 
остварује академске студијске програме на свим нивоима студија, у оквиру најмање три поља 
и три области, а не прописује се минималан број акредитованих места за упис студената.  

 

Следећи пример илуструје како може да изгледа један универзитет са три студијска 
програма сва три нивоа из три различита поља: (а) студијски програм сва три нивоа из 
менаџмента и бизниса (друштвено хуманистичко поље) ОАС 4*20 је 80 студената, МАС 1*20 
је 20 студената и ДАС 3*5 је 15 студената, односно укупно 115 студената на датом 
факултету. Ако се такав број студената упише и на студије из остала два поља то је укупно 
345 студената на једном универзитету. Стога би, као обавезне критеријуме, требало додатно 
прописати минималан број студената и, што је посебно важно, минималан број наставника и 
сарадника. 

 

Према садашњем Закону, универзитет уметности може да се образује ако има сва 
три нивоа студија из најмање 3 области датог поља што свакако треба задржати и у 
новом Закону. Међутим, наведени услов би  требало проширити и на остале струке, с тим 
да се повећа број области из датог поља. Без усвајања ових измена и допуна, могуће је 
да поједини факултети у Републици Србији по свим критеријумима превазиђу поједине 
универзитете, што може водити неравномерном развоју у области високог образовања. 
Пример је Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, који има преко 14.000 
студената, студијске програме на сва три нивоа из 10 области у оквиру техничко 
технолошког поља и 5 студијских програма сва три нивоа који припадају 
интердисциплинарним студијама између два поља.  

 

(6) Критеријуме за избор наставника из садашњег Закона треба допунити, делом и 
изменити.  

 

Сматрамо да наставник, поред доктората и радова из одређене области, обавезно 
треба да има положен педагошки модул (36 ЕСПБ), али и одређени број ЕСПБ са 
основних и мастер студија из дате области. Мишљења смо да наставник који је завршио, 
на пример, основне и мастер студије из математике, а докторске студије из хемије, не би 
могао да предаје предмете из области хемије.  

 

Такође, треба прецизније дефинисати уже области за избор у звање наставника, 
које треба да пропише Национални савет за високо образовање. Код избора у звање не 
треба користити  појмове  уже  научне,  стручне  и  уметничке  области, него само 
појмове уже области, како је то већ прописано чланом 65. став 1. важећег Закона о 
високом образовању (видети и члан 64. став 9. истог закона). Треба рећи да се научне и 
остале референце узимају у обзир приликом избора у звање наставника.  

 

Осим тога, положен педагошки модул (36 ЕСПБ) треба прописати као обавезан и за 
сараднике који учествују у наставном процесу, као и за све остале учеснике у наставном 
процесу (предавача, професора струковних студија, наставника страног језика и 
наставника вештина).  

 

(7) Због рационализације наставног кадра на факултетима који имају обе врсте студија, 
требало би законом предвидети да наставници у звању предавача или професора 
струковних студија могу да држе вежбе на академским студијама. 

 

(8) У делу Закона који се односи на правила студирања, неопходно је дефинисање 
школске године и године студија, с обзиром на то да су сви подзаконска акти, општи акти, 
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конкурси и појединачни акти који се односе на добијање стипендија, смештај у домове, 
коришћење права на породичну пензију и слично, дефинисани у односу на годину студија. 

 

(9) Одредбама Закона који се односе на статус студента, треба предвидети прогресивно 
повећање минималног броја ЕСПБ за упис наредне године, на терет буџета, с тим да после 
прве године то буде мање од 60  ЕСПБ ради адаптације средњошколаца на нови начин 
учења и рада.  

 

(10) Законом треба прецизирати појам активне наставе и предвидети различит број 
активне наставе на основним, мастер и докторским студијама. На основним студијама, 
предлажемо да се предвиди да број часова активне наставе може да буде у границама од 
750 - 900 (25 - 30 часова недељно), на мастер студијама од  600 – 750, а на докторским од 
300 – 450 часова активне наставе од чега 2/3 треба да буде студијски истраживачки рад. У 
случају интегрисаних студија са 360 ЕСПБ, часови активне наставе на докторским студијама 
би се односили само на студијски истраживачки рад. 

 

(11) Законом треба предвидети да студент плаћа школарину у зависности од броја 
ЕСПБ које оствари, односно да се у зависности од остварених ЕСПБ уведе категорија 
суфинансирајућих студената.  
 

3. ПРЕПОРУКЕ ЗА ИЗМЕНЕ СТАНДАРДА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ 
 

Сматрамо да при измени Стандарда за акредитацију треба урадити следеће: 
 

(1) Да Национални савет донесе методологију доделе броја ЕСПБ по пољима за доделу 
предметима, као и доделу поена за разне облике испитивања студената (предиспитне 
обавезе - графички радови, тестови, пројекти итд.). Има случајева да наставници дају 
посебно организоване тестове ван вежби који носе само по 2 поена, што је непримерено.  

 

(2) Да се смањи број студената по групама за предавања и вежбе да би се обезбедило 
повећање квалитета наставног процеса, као и повећање пролазности из године у годину;  

 

(3) Да број студената за дати предмет зависи од тога ком пољу – области предмет 
припада, а не на ком се факултету предаје. На пример, за предмете из области математике 
на техничким факултетима је број студената за предавања 180, јер су у питању факултети 
који припадају техничко-технолошком пољу, а за предмет математика на студијском програму 
хемија или биoлoгиja максималан број студената је 90, јер те студије припадају природно-
математичком пољу. Не треба објашњавати колико је математика важна за електротехнику 
или неку другу техничку струку, не умањујући њен значај за студенте хемије или биологије, 
посебно у данашњем свету интердисциплинарности. 

 
4. УМЕСТО ЗАКЉУЧКА 

 
Протекла је деценија у којој се примењује Закон о високом образовању, а по 

нерешеним проблемима се чини као да се и даље налазимо на почетку реформе високог 
образовања. Крајње је време за озбиљан и свеобухватан приступ изради овог Закона и 
других прописа у систему образовања јер је квалитет образовања темељ за 
приближавање развијеном свету. Нови Закон о високом образовању мора дати решења 
која недостају и исправити уочене недостатке. Поред тога, Закон треба да буде 
усаглашен са сродним законима, о основном и средњем образовању, ученичком и 
студентском стандарду и научноистраживачкој делатности. 

 
5. ЛИТЕРАТУРА 

 
[1] Закон о високом образовању ("Сл.гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 

97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење и 68/2015).  
[2] Ковачевић И., Дорословачки Р., Вилотић Д., Шешлија Д., Катић В., Колаковић С., Зивлак В. 

"Неки предлози измена закона о високом образовању", XXI Скуп Трендови развоја 
„Универзитет у променама“ - ТРЕНД 2015, Златибор, 23-26.02.2015. рад бр. Т1.1-1, стр. 32-35. 

  

4


	Broj rada: Paper No. T2.2-2, pp. 1-4
	sadrzaj: 
	Home: 


