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           ПРЕДЛОГ 

На основу члана 97. став 1. тачка 10. Устава Републике Србије 

(„Службени гласник РС“ бр. 98/06),  

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној 

_______донела је  

 

ЗАКОН  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ 

 

Члан 1. 

У  Закону о изменама и допунама Закона о високом образовању  

(„Службени гласник РС“ број: 93/2012) члан 7. мења се и гласи: 

„Члан 7. 

Изузетно од одредаба члана 88. Закона о високом образовању, студент може 

да се у наредној години студија финансира из буџета ако за упис у школску 

2012/2013. годину испуни следеће услове по годинама студија:  

-  другу годину студијског програма може уписати студент који је у школској 

2011/2012. години остварио најмање 48 ЕСПБ бодова у оквиру студијског 

програма прве године и ако се рангира у оквиру укупног броја студената 

чије се студије финансирају из буџета у складу са овим законом; 

- трећу годину студијског програма може уписати студент који је у претходне 

две године студија остварио најмање 96 ЕСПБ бодова у оквиру студијског 

програма прве и друге године студија и ако се рангира у оквиру укупног 

броја студената чије се студије финансирају из буџета у складу са овим 

законом; 

- четврту годину студијског програма може уписати студент који је у 

претходне три године студија остварио најмање 144 ЕСПБ бодова у оквиру 

студијског програма прве, друге и треће године студија и ако се рангира у 

оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета у 

складу са овим законом. 

Изузетно од одредаба члана 88. Закона о високом образовању, студент може 

да се у наредној години студија финансира из буџета ако за упис у школску 

2013/2014. годину испуни следеће услове по годинама студија:  

-  другу годину студијског програма може уписати студент који је у школској 

2012/2013. години остварио најмање 50 ЕСПБ бодова у оквиру студијског 
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програма прве године и ако се рангира у оквиру укупног броја студената 

чије се студије финансирају из буџета у складу са овим законом; 

- трећу годину студијског програма може уписати студент који је у претходне 

две године студија остварио најмање 98 ЕСПБ бодова у оквиру студијског 

програма прве и друге године студија и ако се рангира у оквиру укупног 

броја студената чије се студије финансирају из буџета у складу са овим 

законом; 

- четврту годину студијског програма може уписати студент који је у 

претходне три године студија остварио најмање 146 ЕСПБ бодова у оквиру 

студијског програма прве, друге и треће године студија и ако се рангира у 

оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета у 

складу са овим законом.'' 

Члан 2. 
 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у„Службеном 

гласнику Републике Србије”. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

I     УСТАВНИ ОСНОВ 

 Уставни основ за доношење Закона о измени и допуни Закона о 

високом образовању садржан је у члану 97. став 1. тачка 10. Устава 

Републике Србије. 

II    РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 У процесу примене Закона о високом образовању донетом 2005. године 

уочени су одређени проблеми у погледу буџетског статуса студената те је 

донет 2012. године Закон о изменама и допунама Закона о високом 

образовању. У примени овог Закона током уписа студената школске 

2012/2013. године дошло је до неравноправног статуса студената треће и 

четврте године студија због чега се доноси овај закон који би уједначио 

положај студената свих година студија. 

III ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 

РЕШЕЊА 

Предложеном изменом члана 7. Закона о изменама и допунама Закона о 

високом образовању прецизирају се услови за упис студента у статусу 

студента који се финансира из буџета у школску 2012/2013. годину и 

2013/2014. годину и то тако да се: 

- у школску 2012/2013. години у другу годину студијског програма може 

уписати студент који је у школској 2011/2012. години остварио најмање 48 

ЕСПБ бодова у оквиру студијског програма прве године, у трећу годину 

студијског програма може се уписати студент који је у претходне две године 

студија остварио најмање 96 ЕСПБ бодова у оквиру студијског програма прве 

и друге године студија, а у четврту годину студијског програма се може 

уписати студент који је у претходне три године студија остварио најмање 

144 ЕСПБ бодова у оквиру студијског програма прве, друге и треће године 

студија, и ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије 

финансирају из буџета у складу са овим законом, а 

- у школску 2013/2014. години у другу годину студијског програма може 

уписати студент који је у школској 2012/2013. години остварио најмање 50 

ЕСПБ бодова у оквиру студијског програма прве године, у трећу годину 

студијског програма може се уписати студент који је у претходне две године 

студија остварио најмање 98 ЕСПБ бодова у оквиру студијског програма прве 

и друге године студија, а у четврту годину студијског програма може се 

уписати студент који је у претходне три године студија остварио најмање 

146 ЕСПБ бодова у оквиру студијског програма прве, друге и треће године 
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студија, и ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије 

финансирају из буџета у складу са овим законом. 

Овим решењима отклања се недостатак претходних решења која су доводила 

у неравноправан статус студенте 3. и 4.године студија, а који су постигли 

боље резултате у укупном оствареном збиру ЕСПБ бодова, а слабији 

резултат само у претходној години студија.  

Тако би потенцијални студент 3.г. студија који је у досадашњем школовању 

остварио 107 ЕСПБ бодова (60+47) био у неравноправном положају у 

смислу могућности наставка студија у односу на студента који је у 

досадашњем школовању остварио само 96 ЕСПБ (48+48)  

Такође, потенцијални студент 4.г. студија који је у досадашњем школовању 

остварио 167 ЕСПБ бодова (60+60+47) био би у неравноправном положају у 

смислу могућности наставка студија у односу на студента који је у 

досадашњем школовању остварио само 144 ЕСПБ (48+48+48)  

Предложеним изменама и допунама отклања се неравноправност овога типа 

за студенте 3. и 4.године студија. 

Студент који не оствари право финансирања из буџета, а остварио је 

најмање 37 ЕСПБ бодова по години студија (у оквиру студијског програма) у 

складу са одредбом члана 87. став 4. Закона о високом образовању, може 

наставити студије у статусу студента који сам финансира студије. 

IV ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ЗАКОНА 

За спровођење одредби овог закона није потребно обезбедити додатна 

средства у буџету Републике Србије. 

V ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

Члан 7.  

Изузетно од одредаба члана 88. Закона, студент може да се у наредној години 

финансира из буџета ако у школској 2011/2012. години оствари најмање 48 ЕСПБ 

бодова и рангира се у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају 

из буџета у складу са овим законом, односно ако у школској 2012/2013. години 

оствари најмање 50 ЕСПБ бодова и рангира се у оквиру укупног броја студената чије 
се студије финансирају из буџета у складу са овим законом. 

ИЗУЗЕТНО ОД ОДРЕДАБА ЧЛАНА 88. ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ, СТУДЕНТ МОЖЕ ДА 

СЕ У НАРЕДНОЈ ГОДИНИ СТУДИЈА ФИНАНСИРА ИЗ БУЏЕТА АКО ЗА УПИС У ШКОЛСКУ 

2012/2013. ГОДИНУ ИСПУНИ СЛЕДЕЋЕ УСЛОВЕ ПО ГОДИНАМА СТУДИЈА:  

-  ДРУГУ ГОДИНУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МОЖЕ УПИСАТИ СТУДЕНТ КОЈИ ЈЕ У ШКОЛСКОЈ 

2011/2012. ГОДИНИ ОСТВАРИО НАЈМАЊЕ 48 ЕСПБ БОДОВА У ОКВИРУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

ПРВЕ ГОДИНЕ И АКО СЕ РАНГИРА У ОКВИРУ УКУПНОГ БРОЈА СТУДЕНАТА ЧИЈЕ СЕ СТУДИЈЕ 

ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ; 
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- ТРЕЋУ ГОДИНУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МОЖЕ УПИСАТИ СТУДЕНТ КОЈИ ЈЕ У ПРЕТХОДНЕ ДВЕ 

ГОДИНЕ СТУДИЈА ОСТВАРИО НАЈМАЊЕ 96 ЕСПБ БОДОВА У ОКВИРУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

ПРВЕ И ДРУГЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА И АКО СЕ РАНГИРА У ОКВИРУ УКУПНОГ БРОЈА СТУДЕНАТА 

ЧИЈЕ СЕ СТУДИЈЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ; 

- ЧЕТВРТУ ГОДИНУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МОЖЕ УПИСАТИ СТУДЕНТ КОЈИ ЈЕ У ПРЕТХОДНЕ 

ТРИ ГОДИНЕ СТУДИЈА ОСТВАРИО НАЈМАЊЕ 144 ЕСПБ БОДОВА У ОКВИРУ СТУДИЈСКОГ 

ПРОГРАМА ПРВЕ, ДРУГЕ И ТРЕЋЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА И АКО СЕ РАНГИРА У ОКВИРУ УКУПНОГ 

БРОЈА СТУДЕНАТА ЧИЈЕ СЕ СТУДИЈЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 

ИЗУЗЕТНО ОД ОДРЕДАБА ЧЛАНА 88. ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ, СТУДЕНТ МОЖЕ ДА 

СЕ У НАРЕДНОЈ ГОДИНИ СТУДИЈА ФИНАНСИРА ИЗ БУЏЕТА АКО ЗА УПИС У ШКОЛСКУ 

2013/2014. ГОДИНУ ИСПУНИ СЛЕДЕЋЕ УСЛОВЕ ПО ГОДИНАМА СТУДИЈА:  

-  ДРУГУ ГОДИНУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МОЖЕ УПИСАТИ СТУДЕНТ КОЈИ ЈЕ У ШКОЛСКОЈ 

2012/2013. ГОДИНИ ОСТВАРИО НАЈМАЊЕ 50 ЕСПБ БОДОВА У ОКВИРУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

ПРВЕ ГОДИНЕ И АКО СЕ РАНГИРА У ОКВИРУ УКУПНОГ БРОЈА СТУДЕНАТА ЧИЈЕ СЕ СТУДИЈЕ 

ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ; 

- ТРЕЋУ ГОДИНУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МОЖЕ УПИСАТИ СТУДЕНТ КОЈИ ЈЕ У ПРЕТХОДНЕ ДВЕ 

ГОДИНЕ СТУДИЈА ОСТВАРИО НАЈМАЊЕ 98 ЕСПБ БОДОВА У ОКВИРУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

ПРВЕ И ДРУГЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА И АКО СЕ РАНГИРА У ОКВИРУ УКУПНОГ БРОЈА СТУДЕНАТА 

ЧИЈЕ СЕ СТУДИЈЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ; 

- ЧЕТВРТУ ГОДИНУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МОЖЕ УПИСАТИ СТУДЕНТ КОЈИ ЈЕ У ПРЕТХОДНЕ 

ТРИ ГОДИНЕ СТУДИЈА ОСТВАРИО НАЈМАЊЕ 146 ЕСПБ БОДОВА У ОКВИРУ СТУДИЈСКОГ 

ПРОГРАМА ПРВЕ, ДРУГЕ И ТРЕЋЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА И АКО СЕ РАНГИРА У ОКВИРУ УКУПНОГ 

БРОЈА СТУДЕНАТА ЧИЈЕ СЕ СТУДИЈЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 



 6 

ИЗЈАВA О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 

1.Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа  

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

 

2. Назив прописа 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ 

(Draft Law on Change and Amandman to the Law on Higer Education) 

 

3. Усклађеност прописа са 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), односно са одредбама 

Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између 

Европске заједнице, са једне стране, и Републике Србије, са друге 

стране („Службени гласник РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Прелазни 

споразум) 

 

а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на 

нормативну саржину прописа 

Споразум, Наслов VIII Политике сарадње, Члан 102. Образовање и стручно 

оспособљавање 

 

б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама 

Споразума и Прелазног споразума 

Шест година 

 

в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе 

Споразума и Прелазног споразума 

Делимично 

 

г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза 

које произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума 

Процес заокруживања законодавног и институционалног оквира је у току. 

 

д) Веза са Националним програмом за интеграцију Републике Србије у 

Европску унију 

Овај пропис предвиђен је у поглављу 3.26.1  Националног програма за 2010. 

годину. 

 

4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније 

 

                                         / 

 

5. Уколико не постоје  одговарајући прописи Европске уније са којима је 

потребно обезбедити усклађеност треба констатовати ту чињеницу. У 

овом случају није потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. 

Нема. 

 

6. Да ли су претходно наведени извори права ЕУ преведени на српски 

језик? 

Неки од наведених извора су преведени. 
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