
 

ФОРМУЛАР  

за достављање предлога и сугестије за измену и/или допуну  

НАЦРТА ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ 

 
 

Молимо да коментаре уносите код чланова на које имате примедбе, са навођењем конкретних 
предлога за измену и/или допуну. Попуњен формулар потребно је послати на е-мејл адресу 
razvoj@mpn.gov.rs  

У субјекту емаил поруке потребно је да наведете „Нацрт Закона о високом образовању“ 

 

Датум: 07.05.2017. год. 

Место: Београд 

 

ПРЕДЛАГАЧ:  

Име и презиме Проф. емеритус Срђан Станковић 

Установа/институција Конференција универзитета Србије – ТЕМПУС пројекат РОДОС 

Е-маил адреса stankovic@etf.rs 

 

ПРЕДЛОЗИ:   

Број члана Нови члан 35А (36) 

Предлог за измену и/или 
допуну 

Ради унапређења научноистраживачких, уметничких и 

наставних капацитета, јачег повезивања истраживања и 

академских докторских студија, подстицања 

интердисциплинарности, јачања међународне и институционалне 

сарадње у области науке, уметности и високог образовања, као и 

повећања запошљивости студената докторских студија кроз 

стицање додатних методолошких компетенција и преносивих 

општих вештина, докторске академске студије могу се 

организовати и као докторска школа. 

Акт о оснивању докторске школе доноси надлежни орган 

високошколске установе у складу са законом и статутом установе. 

Актом о оснивању докторске школе одређују се организација, 

органи и њихова надлежност, програм и друга питања од значаја 

за рад докторске школе. 

Образложење Имајући у виду да оснивање докторских школа предвиђа 

Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године 

(„Службени гласник РС“ број 107/2012), Конференција 

универзитета Србије – КОНУС у циљу имплементације Стратегије 

добила је подршку Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја, једне од партнерских институција на Пројекту, да 2013. 

године аплицирала пројектом Реструктуирање доктoрских студија 



у Србији (Restructuring of Doctoral Studies in Serbia – RODOS) за 

добијање средства од Извршне агенције за образовање, културу и 

медије (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) за 

реализацију пројекта чија је тема реструктуирање докторских 

студија у Србији у циљу њиховог усклађивања са потребама 

академског сектора и науке, привреде и јавног сектора, а један од 

циљева Пројекта развој могућих модела докторских школа и 

њихово успостављање у Србији. 

У складу са Акционим планом за спровођење Стратегије 

развоја образовања у Србији до 2020. године („Службени гласник 

РС“ број 16/2015), као и Стратегијом научног и технолошког 

развоја Републике Србије за период од 2016. до 2020. године – 

Истраживања за иновације („Службени гласник РС“ број 25/2016), 

којима се предвиђа развој и организација докторских школа до 

јануара 2020. године, неопходно је да се у циљу имплементације 

обе Стратегије у новим Законом о високом образовању успостави 

институција докторских школа. 

У оквиру циљева пројекта РОДОС, радна група Пројекта  је 

припремила и доставила Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја, као и радним групама Министарства, 

именованим јула 2015. године, односно октобра 2016. године, 

Предлог за допуну Закона о високом образовању, који, нажалост, 

није уврштен у предложени Нацрт Закона.  

Радна група је овај предлог припремила имајући у виду да 

оснивање докторских школа предвиђају оба национална 

стратешка документа. 

У наведеним документима докторске школе су истакнуте као 

јасна визија развоја докторских студија, док Акциони план за 

спровођење Стратегије развоја образовања такође предвиђа развој 

и организацију докторских школа, а инструмент имплементације 

ове активности је израда закона и подзаконских аката за које је 

надлежно Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 

 

За остале чланове/предлоге копирати табелу.  


