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Надлежности Националног савета за високо
образовање Републике Србије

Национални савет формира Народна скупштина Републике Србије и има следеће
надлежности: 

• прати развој високог образовања и његову усклађеност са европским и међународним
стандардима;

• предлаже Министарству просвете и науке политику високог образовања;
• даје мишљење о политици уписа на високошколске установе;
• даје мишљење у поступку доношења прописа којима се уређују питања од значаја за делатност

високог образовања;
• предлаже Влади нормативе и стандарде рада високошколских установа; 
• утврђује научне, уметничке, односно стручне области у оквиру поља;
• утврђује стандарде за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа;
• утврђује стандарде и поступак за спољашњу проверу квалитета високошколских установа; 
• утврђује стандарде за издавање дозволе за рад; 
• утврђује стандарде и поступак за акредитацију високошколских установа;
• утврђује стандарде и поступак за акредитацију студијских програма;
• одлучује у другом степену по жалбама у поступку акредитације;
• даје препоруке о ближим условима за избор у звања наставника;
• утврђује листу стручних, академских и научних назива са назнаком звања одговарајућег степена

студија из одговарајућих области и скраћенице стручних, академских и научних назива;
• обавља и друге послове, у складу са законом.

(члан 11. Закона о високом образовању)



Чланови Националног савета за високо образовање

1. Са листе Конференције универзитета Србије:

- акедемик ТЕОДОР АТАНАЦКОВИЋ, редовни професор Факултета техничких наука Универзитета у Новом
Саду,

- др ЖИВАДИН БУГАРЧИЋ, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у
Крагујевцу,

- др СЛОБОДАН ГРУБАЧИЋ, редовни професор Филолошког факултета Универзитета у Београду,
- др ОСКАР КОВАЧ, редовни професор Факултета за међународну економију Универзитета „Мегатренд“,
- академик ВЛАДИМИР КОСТИЋ, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду,
- др ДАРИНКА МАТИЋ-МАРОВИЋ, редовни професор у пензији, Факултет музичке уметности

Универзитета уметности,
- др ДУШАН НИКОЛИЋ, редовни професор Правног факултета Универзитета у Новом Саду,
- др СРЂАН СТАНКОВИЋ, редовни професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду,
- академик ВЛАДИСЛАВ СТЕФАНОВИЋ, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у

Нишу,
- др ЂОРЂЕ ШИЈАЧКИ, редовни професор и научни саветник Института за физику Универзитета у

Београду,
- др ЋЕМАЛ ДОЛИЋАНИН, редовни професор Државног универзитета у Новом Пазару,
- др МИЛАН АЛЕКСИЋ, редовни професор Европског универзитета ...

. . . ДАЉЕ



2.  Са листе Конференције академија струковних студија:

- др ЛУКА ФИЛИПОВИЋ, професор Београдске пословне школе,
- др МИРОЉУБ МИЛИВОЈЧЕВИЋ, професор Високе грађевинско-геодетске школе струковних студија у

Београду.

3.  Са листе Владе:

- др СЛОБОДАН ЈОКИЋ, професор Пољопривредног факултета Универзитета у Приштини са седиштем у
Косовској Митровици,

- др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ, редовни професор Факултета политичких наука Универзитета у Београду,
- др НЕБОЈША ЈАНИЋИЈЕВИЋ, редовни професор Економског факултета Универзитета у Београду, 
- др ГАШO КНЕЖЕВИЋ, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду,
- др РАДМИЛА НЕДУЧИН МАРИНКОВИЋ, редовни професор Технолошког факултета Универзитета у

Новом Саду,
- др ДРАГОСЛАВ ШУМАРАЦ, редовни професор Грађевинског факултета Универзитета у Београду.

4.  Са листе Владе Аутономне покрајине Војводине:

- др МИЛАН МАТАВУЉ, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Новом
Саду.

5. Представници студентских конференција.

ПРЕДСЕДНИК : проф.др Срђан Станковић
ПОТПРЕДСЕДНИК: проф.др Ћемал Долићанин
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР: др Мирољуб Миливојчевић



Комисија за акредитацију и проверу квалитета
високошколских установа

Национални савет у свом саставу има Комисију за акредитацију и проверу квалитета
високошколских установа (коју чини 15 чланова из реда истакнутих професора
универзитета), са следећим надлежностима:

• предлаже Националном савету стандарде за издавање дозволе за рад;
• предлаже Националном савету стандарде и поступак за акредитацију високошколских

установа; 
• предлаже Националном савету стандарде и поступак за акредитацију студијских програма;
• предлаже Националном савету стандарде за самовредновање и оцењивање квалитета

високошколских установа;
• предлаже Националном савету стандарде и поступак за спољашњу проверу квалитета

високошколских установа;
• помаже и сарађује са високошколским установама и јединицама у њиховом саставу у

обезбеђивању и унапређењу њиховог квалитета; 
• спроводи поступак акредитације установа и студијских програма у области високог

образовања, одлучује о захтеву за акредитацију и издаје уверење о акредитацији на
обрасцу чију садржину утврђује;

• стара се о хармонизацији стандарда и процедура у области акредитације, у оквиру
европског простора високог образовања;

• даје мишљење у поступку издавања дозволе за рад;
• обавља и друге послове у складу са актом о образовању Комисије.

(чланови 13. и 14. Закона о високом образовању)



Чланство у
Националном савету за високо образовање

Имајући у виду одредбе Закона о високом образовању, као и Закона о изменама и допунама Закона
о високом образовању, постоји 6 врста представника са својством члана Националног савета за
високо образовање и то:

1) представници Конференције универзитета Србије - 12 чланова;

2) представници Конференције академија струковних студија Србије - 2 члана;
3) представници Владе Републике Србије (од којих је један представник КиМ са Универзитета у

Приштини са седиштем у Косовској Митровици, а један представник кога предлаже надлежни
орган АП Војводине) – 7 чланова;

4) представник Студентске конференције универзитета Србије – 1 члан;

5) представник Студентске конференције академија струковних студија Србије – 1 члан и
6) представник националне мањине, уколико се настава изводи на неком од језика националних

мањина.

Представници студентских конференција у Националном савету за високо образовање аутоматски
се инкорпорирају у ово тело, одлуком надлежног органа студентске конференције и мандат им је
две године од дана избора.

Представник националне мањине у Националном савету за високо образовање аутоматски се
инкорпорира у ово тело, одлуком националног савета мањина.

Сви остали представници бирају се на седници Народне скупштине.



ПРЕДСТАВНИЦИ СТУДЕНТСКИХ КОНФЕРЕНЦИЈА
у Националном савету за високо образовање

(тренутни састав)

Фикрет Халиловић, СКОНУС
именован 23. децембра 2010. године

Марио Спасић, СКАССС
именован 26. априла 2010. године



Учешће представника студената у
Националном савету за високо образовање

У складу са одредбом члана 2. став 5. Закона о изменама и допунама
Закона о високом образовању (који је ступио на снагу у јулу 2010. године), 
представници студената пуноправно учествују у:

 Утврђивању стандарда и поступка за акредитацију високошколских
установа;

 Утврђивању стандарда и поступка за акредитацију студијских програма;

 Утврђивању стандарда и поступка за спољашњу проверу квалитета
високошколских установа;

 Утврђивању стандарда за самовредновање и оцењивање квалитета
високошколских установа;

 Утврђивању стандарда за издавање дозволе за рад.



Учешће представника студената у
Комисији за акредитацију и проверу
квалитета високошколских установа
Представници студентских конференција учествују у раду КАПК:

 СПОЉАШЊА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА

по два представника студентских конференција учествују у раду
Поткомисија које на терену врше спољашњу проверу квалитета

високошколских установа.

У циљу адекватне обуке представника студентских конференција КАПК је
реализовала две обуке:

1) Семинар на Палићу (25-27. октобар 2010. године) – за СКОНУС;
2) Семинар у Београду (14-15. новембар 2011. године) – за СКАССС.



Студентска конференција академија струковних
студија Србије (СКАССС) је каснила са формирањем, 
тако да је СКОНУС давао два представника
студената у Национални савет за високо
образовање.

Именовањем представника СКАССС-а
(на инсистирање тадашње Конференције директора
високих школа Србије) СКОНУС је био принуђен да
свог једног представника повуче из Националног
савета за високо образовање. 

ЧИЊЕНИЦЕ



ДЕЛОВАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА
СТУДЕНТСКИХ КОНФЕРЕНЦИЈА

-СКАССС-
1) Активности везане за увођење мастер струковних студија (измене и допуне Закона о

високом образовању: састанци са представницима Председништва Републике Србије, 
састанци са представницима посланичких група у Народној скупштини, састанци са
представницима Одбора за просвету Народне скупштине, комуникација са Заштитником
грађана Сашом Јанковићем, сарадња са известиоцем Европског парламента за Србију
Јелком Кацином, итд...). 
Такође, у сарадњи са Студентском унијом Србије, СКАССС је добио подршку Европске
студентске уније са увођење мастер струковних студија.

2) Иницирање промене Пословника о раду Националног савета, што је значило да се овај акт
мора усагласити са Законом о изменама и допунама Закона о високом образовању и да
чланови Националног савета из реда студентских конференција добију право гласа, јер је
то један од најважнијих лобистичких капацитета за остварење интереса студената у Србији. 
О ва иницијатива је у процедури.

3) Иницирање доношења прописа како би се онемогућио продужетак радног односа
наставницима који немају докторат (а имају звање: професор струковних студија), јер је
незаинтересованост наставника за усавршавањем довољан разлог да му високошколска
установа не продужи радни однос на још три школске године. 
О ва иницијатива је у процедури.

. . .  Д А Љ Е



4)  На иницијативу СКАССС-а промењен је Правилник о стандардима и поступку за
акредитацију високошколских установа и студијских програма, јер се у претходно донешеном
акту Националног савета није предвиђало учешће представника СКАССС-а у акредитацији
високошколских установа, већ се предвиђало само учешће представника СКОНУС-а. Ова
иницијатива је прихваћена на 59. седници Националног савета, одржаној дана 25.08.2011. 
5) На иницијативу СКАССС-а промењен је Правилник о стандардима и поступку за спољашњу

проверу квалитета високошколских установа и студијских програма, јер се у претходно
донешеном акту Националног савета није предвиђало учешће представника СКАССС-а у
спољашњој провери високошколских установа, већ се предвиђало само учешће
представника СКОНУС-а. Ова иницијатива је прихваћена на 59. седници Националног
савета, одржаној дана 25.08.2011. године.

6) Национални савет реализације активности везане за спровођење Плана НСВО за 2011. 
годину - Постављање студената у фокус високог образовања и за координатора те радне
групе именован је представник СКАССС-а. 

7) Национални савет има задатак да изради Националну стратегију за високо образовање и
именовао је представника СКАССС-а за консултанта на изради поменуте Стратегије, који
ће давати сугестије у делу који се тиче високих школа струковних студија и положаја
студената;

8) Иницијатива за давање накнада за рад представницима студената у Националном савету;
9) Иницијатива за давање накнада за рад представницима СКАССС-а (члановима

Поткомисија) који учествују у спољашњој провери квалитета високошколских установа;
10) Подршка студентима приликом захтева за реформисањем наставног плана и уопште

реформе високог образовања у Републици Србији.



ДЕЛОВАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА
СТУДЕНТСКИХ КОНФЕРЕНЦИЈА

-СКОНУС-

САРАЂУЈЕМО!



УМЕСТО ЗАКЉУ Ч КА

• “Блажен је и богат само онај који за
добро читавог друштва ради и после
себе лепо име оставља.”

• “Неучен не може да трпи науку, јер зна
да ће, како наука дoђе, сва власт која је
на сујеверју основана и утврђена -
пропасти. Мрак бежи стрмоглаво пред
сунцем.”

Доситеј Обрадовић



КОНТАКТ:

www.nsvo.etf.rs

mario.spasic@bolonja.rs
Марио Спасић

Члан Националног савета за високо
образовање


