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БЕОГРАД 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној 

7. марта 2005. године утврдила је АМАНДМАНЕ 1 И 11 НА ПРЕДЛОГ 

ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ, који вам на основу члана 166. 

став 3. Пословника Скупштине АП Војводине достављамо на даљи 

поступак . 

За представнике у Народној скупштини Републике Србије 

одређени су Бојан Костреш, председник Скупштине Аутономне 

Покрајине Војводине и проф. др Светлана Лукић, председник Одбора за 

образовање, науку, култур, омладину и спорт. 

Прилог : Амандмани. 

С 



А М А Н Д М А Н И 

НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ  
 
 

А М А Н Д М А Н    I 
 

 У Предлогу закона о високом образовању, у члану 10. ставу 1. тачки 3.  
иза речи: "односно привреде" додају се речи: "од којих два члана" и иза 
речи: "(у даљем тексту: Влада)", тачка се замењује запетом и додају се речи: 

"а један члан на предлог надлежног органа Аутономне Покрајине Војводине".  
 

О б р а з л о ж е њ е 

 Чланом 10. Предлога закона о високом образовању, утврђен је састав 
Националног савета за високо образовање. Законом би требало омогућити да 

макар једног члана Националног савета за високо образовање из реда 
истакнутих личности из области науке, културе, просвете, уметности, 
односно привреде, предлаже надлежни орган Аутономне Покрајине 

Војводине.  
 

 
А М А Н Д М А Н    II 

 

 Иза члана 107. додаје се ново поглавље "XVII  ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА 
ДРЖАВНЕ УПРАВЕ АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ"  и нови члан 108. 

који гласи:  
"Члан 108.  

 Послови утврђени чланом 23. став 1. тачка 4. и 7, чланом 40. став 1, 

чланом 41. став 2, чланом 42. став 9, чланом 43. став 2, чланом 45. став 2, 
чланом 52. став 4, чланом 84. став 3, чланом 101. став 5, чланом 103. став 3, 
чланом 105. став 3. и 4, и чланом 106. овог закона поверавају се Аутономној 

Покрајини Војводини.  
 Покрајински органи сарађују са републичким органом у обављању 

послова из става 1. овог члана.  
 Министарство има према Аутономној Покрајини Војводини, у погледу 
поверених послова државне управе из става 1. овог члана, права и дужности 

прописане законом којим се уређује државна управа." 
  

 Досадашња поглавља XVII и XVIII постају поглавља XVIII и XIX, а 
досадашњи чланови 108. до 130. постају чланови 109. до 131.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Предлогом Закона о високом образовању није се водило рачуна о 
чињеници да је Законом о утврђивању одређених надлежности аутономне 

покрајине ("Службени гласник РС", број 6/2002.), Република Србија на 
основу члана 109. Устава Републике Србије, поверила Аутономној Покрајини 

Војводини одређене послове, посебно у оним областима у којима се уређује 
систем одређене области. Овај закон представља "lex specialis" за 
утврђивање надлежности аутономне покрајине, између осталих и у области 

високог образовања. Закони којима се уређује област образовања не могу 
селективно преузимати и уређивати само поједине послове који су поверени 

аутономној покрајини, нити потпуно искључити и игнорисати надлежности 
аутономне покрајине, приликом доношења посебних закона за поједине 
области. Ради лакше примене, посебним законима за поједине области, у 



овом случају за област високог образовања, морале би се у потпуности 

преузети одредбе Закона којима су Покрајини поверени послови у области 
високог образовања (члан 15. Закона). Парцијално преузимање већ уређених 

односа у обављању послова од стране органа Покрајине, односно у 
потпуности изостављање надлежности органа Покрајине, као што је то 

учињено у Предлогу закона о високом образовању, само ће унети забуну и 
конфузију код лица која су обавезна да примењују ове законе.  
 Овим амандманом Аутономној Покрајини Војводини су поверени 

следећи послови: оснивање високошколских установа, издавање и 
одузимање дозволе за рад високошколске установе, доношење одлуке о 

промени назива, седишта и статусној промени високошколске установе чији 
је оснивач Покрајина, доношење одлуке о укидању високошколске установе 
чији је оснивач Покрајина, именовање представника оснивача у савет 

високошколске установе чији је оснивач Покрајина, доношење одлуке о броју 
студената за упис у прву годину студијског програма који се финансира из 

буџета за високошколске установе чији је оснивач Покрајина, оглашавање 
дипломе ништавом ако то не учини високошколска установа, издавање 
потврде да је архивска грађа уништена или нестала, уколико такву потврду 

не изда високошколска установа чији је оснивач Покрајина, прибављање 
података о страној високошколској установи у поступку вредновања страних 

студијских програма и признавања страних високошколских исправа, давање 
података о самосталној високошколској установи са седиштем на територији 
Покрајине у поступку вредновања ради признавања домаће високошколске 

исправе у иностранству и вршење управног надзора над радом 
високошколских установа са седиштем на територији Покрајине.  
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