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Уставни суд у саставу: председник Весна Илић Прелић и судије др Драгиша Б. 

Слијепчевић, др Оливера Вучић, Братислав Ђокић, др Горан П. Илић, др Агнеш Картаг 

Одри, Катарина Манојловић Андрић, мр Милан Марковић, др Боса Ненадић, Милан 

Станић, др Драган Стојановић, мр Томислав Стојковић, Сабахудин Тахировић и 

Предраг Ћетковић, на основу члана 167. став 1. тач. 1. и 3. Устава Републике Србије, на 

седници одржаној 30. априла 2014. године, донео је 

ОДЛУКУ 

1. Утврђује се да Уредба о посебном начину признавања високошколских исправа и 

вредновања студијских програма универзитета са територије Аутономне покрајине 

Косово и Метохија који не обављају делатност по прописима Републике Србије 

(„Службени гласник РС”, број 16/12) није у сагласности са Уставом и законом. 

2. Одбацује се захтев за обуставу извршења појединачних аката и радњи предузетих 

на основу Уредбе из тачке 1. 

Образложење 

I 

Предлогом овлашћених предлагача покренут је поступак за оцену уставности 

Уредбе наведене у тачки 1. изреке. 

Предлагачи, између осталог, наводе да је оспорена Уредба донета на основу 

одредбе члана 123. тачка 3. Устава, која, по мишљењу предлагача, није могла бити 

правни основ за њено доношење, јер наведена уставна одредба јасно предвиђа да Влада 

доноси уредбе и друге опште акте ради извршавања закона, при чему оспорена Уредба 

није донета ради извршења закона. Наиме, према наводима предлагача, то што је 

оспорена Уредба донета „у вези са Законом о високом образовању” не представља 

„прецизирање закона ради чијег се извршења Уредба доноси, јер се нису могле наћи 

одредбе Закона о високом образовању које би биле основ за доношење Уредбе”. 

II 

У спроведеном претходном поступку, Уставни суд је дописом од 20. новембра 

2012. године затражио од Владе, као доносиоца Уредбе, да сагласно одредби члана 33. 

став 1. Закона о Уставном суду („Службени гласник РС”, бр. 109/07, 99/11 и 18/13 – 

Одлука УС), у року од 30 дана од дана пријема дописа, достави одговор на предлог за 

оцену уставности оспорене Уредбе, који је Влада примила 21. новембра 2012. године. 

Уставном суду се 13. децембра 2012. године обратио Одбор за уставна питања и 

законодавство Народне скупштине дописом 05 број 02-4212/12, са предлогом да се 

застане са поступком оцене уставности и законитости оспорене Уредбе из разлога што 

је у току „израда закона којим ће се регулисати суштинска аутономија АП Косово и 

Метохија – у складу са чланом 182. став 2. Устава Републике Србије”, као и са 



обавештењем да је Министарство правде и државне управе формирало радну групу за 

израду тог закона. 

Затим се министар правде и државне управе обратио Суду 18. децембра 2012. 

године дописом број 010-04-145/2012-01 са захтевом за застајање са поступком оцене 

уставности оспорене Уредбе и молбом да тиме „пружи могућност да се ова материја 

уреди на Уставом прописани начин”. 

Влада је дописом број 010-2657/2013 од 29. марта 2013. године предложила 

Уставном суду да застане са поступком разматрања поднетог предлога „до доношења 

посебног закона којим ће се уредити суштинска аутономија Аутономне покрајине 

Косово и Метохија”. Исти захтев је поновљен и дописом Владе број 110-00-6/2013 од 4. 

јуна 2013. године. 

Након тога, Уставни суд је оценио да постоје претпоставке предвиђене чланом 55. 

став 1. Закона о Уставном суду да се застане са поступком оцене уставности оспорене 

Уредбе и својим Закључком: IУo-225/2013 од 8. јула 2013. године одлучио да застане са 

поступком оцене уставности Уредбе и да могућност Влади да, у року од шест месеци 

од дана пријема наведеног закључка, Уредбу о посебном начину признавања 

високошколских исправа и вредновања студијских програма универзитета са 

територије Аутономне покрајине Косово и Метохија који не обављају делатност по 

прописима Републике Србије („Службени гласник РС”, број 16/12) усагласи са 

Уставом, с тим да је доносилац акта дужан да у року из тачке 1. наведеног закључка 

обавести Уставни суд о поступању по том закључку. Уставни суд је, при томе, посебно 

имао у виду да је доношење закона којим ће се уредити суштинска аутономија 

Аутономне покрајине Косово и Метохија, а на шта се Влада позвала у свом захтеву, 

обавеза утврђена одредбом члана 182. став 2. Устава. Наведени закључак Суда 

достављен je Влади 26. септембра 2013. године, при чему Влада није обавестила Суд о 

поступању по овом закључку у остављеном року од шест месеци од дана пријема 

Закључка. Након протека остављеног рока, у складу са чланом 55. став 2. Закона о 

Уставном суду, Суд је наставио поступак. 

III 

У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио да је Влада донела Уредбу о 

посебном начину признавања високошколских исправа и вредновања студијских 

програма универзитета са територије Аутономне покрајине Косово и Метохија који не 

обављају делатност по прописима Републике Србије (у даљем тексту: Уредба), на 

седници од 9. фебруара 2012. године. Уредба је објављена у „Службеном гласнику 

Републике Србије”, број 16/12 од 7. марта 2012. године и ступила је на снагу 15. марта 

2012. године. Уредба је донета на основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије и 

члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправкa, 

101/07, 65/08 и 16/11), а у вези са Законом о високом образовању („Службени гласник 

РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08 и 44/10). 

Оспореном Уредбом прописано је следеће: да се овом уредбом уређује посебан 

начин признавања високошколских исправа и вредновања студијских програма 

универзитета са територије Аутономне покрајине Косово и Метохија који не обављају 

делатност по прописима Републике Србије, ради утврђивања права у погледу наставка 

образовања, односно у погледу запошљавања ималаца високошколских исправа са 



територије Аутономне покрајине Косово и Метохија за време важења Резолуције 1244 

Савета безбедности Уједињених нација (члан 1.); да се под високошколском исправом 

из члана 1. ове уредбе сматра додатак дипломи који издаје универзитет из члана 1. ове 

уредбе са сертификатом издатим од стране Европске асоцијације универзитета, а 

превод обрасца сертификата са енглеског на српски језик дат је у Прилогу 1. ове уредбе 

(члан 2.); да признавање високошколске исправе из члана 1. ове уредбе, јесте поступак 

којим се имаоцу те исправе утврђује право у погледу наставка образовања, односно у 

погледу запошљавања, да се у поступку признавања ради наставка образовања у 

систему високог образовања, имаоцу високошколске исправе из члана 1. ове уредбе 

утврђује право на наставак започетог високог образовања, односно право на 

укључивање у нивое високог образовања, да се у поступку признавања ради 

запошљавања имаоцу високошколске исправе из члана 1. ове уредбе утврђује врста и 

ниво студија, као и стручни, академски, односно научни назив, да признавање из ст. 2. 

и 3. овог члана обавља самостална високошколска установа, на начин и по поступку 

прописаним општим актом те установе, да се у поступку признавања високошколске 

исправе из члана 1. ове уредбе узима у обзир систем образовања у земљама које су део 

Болоњског процеса, студијски програм, услови уписа на студијски програм у земљама 

које су приступиле Болоњском процесу, као и друге чињенице од значаја за признавање 

високошколске исправе из члана 1. ове уредбе, да овлашћени орган самосталне 

високошколске установе доноси решење по захтеву за признавање из ст. 2. и 3. овог 

члана, те да је решење из става 6. овог члана коначно у управном поступку (члан 3.); да 

се у поступку признавања из члана 3. ове уредбе спроводи вредновање студијског 

програма из члана 1. ове уредбе, на основу врсте и нивоа постигнутих знања и вештина, 

да једном извршено позитивно вредновање одређеног студијског програма из члана 1. 

ове уредбе важи за све наредне случајеве када се ради о истом студијском програму, да 

вредновање из става 1. овог члана врши стручни орган самосталне високошколске 

установе, узимајући у обзир податке о високошколској установи из члана 1. ове уредбе 

на којој се студијски програм изводи, а које, у случају да за то постоји потреба, 

прибавља министарство надлежно за послове високог образовања од Европске 

асоцијације универзитета (члан 4.); да високошколске исправе Универзитета у 

Приштини издате на обрасцу и са печатом УНМИК-а за време важења Резолуције 1244 

Савета безбедности Уједињених нација настављају да производе правно дејство на 

читавој територији Републике Србије, у складу са актом Владе 05 број 613-4455/2008 од 

30. октобра 2008. године (члан 5.); да ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије” (члан 6.). 

Из цитираних одредаба Уредбе произлази да предмет њеног уређивања представља: 

признавање високошколских исправа и вредновање студијских програма универзитета 

са територије Аутономне покрајине Косово и Метохија; поступак признавања и 

вредновања; одређивање надлежне установе за признавање и вредновање и правно 

дејство високошколских исправа Универзитета у Приштини издатих на обрасцу и са 

печатом УНМИК-а. 

IV 

Уставом Републике Србије, између осталог, утврђено је следеће: да уређење власти 

почива на подели власти на законодавну, извршну и судску (члан 4. став 2.); да 

Република Србија уређује и обезбеђује систем у области образовања (члан 97. тачка 

10.); да је Влада носилац извршне власти у Републици Србији (члан 122.); да Влада 

доноси уредбе и друге опште акте ради извршавања закона (члан 123. тачка 3). 



Законом о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – 

аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13) уређени су систем високог 

образовања, услови и начин обављања делатности високог образовања, финансирање, 

као и друга питања од значаја за обављање ове делатности (члан 1.). Као питања од 

значаја за област високог образовања Законом су, између осталог, уређена питања која 

се односе на јавне исправе које издаје високошколска установа (члан 99.), садржину 

диплома и додатка дипломи (члан 100.), као и на признавање страних високошколских 

исправа и вредновања страних студијских програма (чл. 104. и 105.). 

V 

Полазећи од одредаба чл. 4. и 122. и члана 123. тачка 3. Устава које утврђују начело 

поделе власти, а у области доношења прописа утврђују да Влада као носилац извршне 

власти доноси уредбе и друге опште акте ради извршавања закона, Уставни суд сматра 

да Устав не предвиђа могућност доношења уредби са законском снагом, односно 

аутономних уредби које би изворно уређивале односе из домена законодавне власти, 

нити пружа могућност делегирања законодавних овлашћења на органе извршне власти. 

На темељу таквог уставноправног карактера уредби у уставном систему Републике 

Србије, Уставни суд је на становишту да Уставом утврђена функција Владе да 

извршава законе, друге прописе и опште акте Народне скупштине, односно да за 

извршавање закона доноси уредбе и друге опште акте, захтева да се свака уредба мора 

заснивати на конкретном закону, а да у материјално-правном смислу мора бити у 

складу са законом за чије се извршавање доноси. Уредба, дакле, не може уређивати 

односе из надлежности законодавног органа, а мора бити у складу са законом за чије се 

извршавање доноси, не може мењати правне ситуације које је успоставио закон, нити 

може на другачији начин уређивати односе који су већ уређени законом за чије се 

извршавање уредба доноси или на другачији начин уређивати односе који су било 

којим другим законом већ уређени. У том смислу и одредбе Закона о Влади прописују 

да Влада утврђује и води политику Републике Србије у оквиру Устава и закона и 

других општих аката Народне скупштине, извршава законе и друге опште акте Народне 

скупштине тако што доноси опште и појединачне правне акте и предузима друге мере 

(члан 2.), а уредбом подробније разрађује однос уређен законом, у складу са сврхом и 

циљем закона (члан 42. став 1.). 

Имајући у виду претходно изложено становиште о уставноправном карактеру 

уредби, Уставни суд је размотрио питање постојања закона за чије извршавање је 

донета оспорена Уредба, што је претходни услов њене уставности. У правном основу за 

доношење оспорене Уредбе је наведено да је она донета „у вези са” Законом о високом 

образовању, а да при томе нису наведене одредбе овог закона које уређују питања којa 

би билa предмет ближе разраде оспореном Уредбом. 

Из одредаба Закона о високом образовању следи да је диплома јавна исправа која 

представља доказ о стеченом високом образовању на високошколској установи чији је 

студијски програм верификован на законом прописани начин. У конкретној, 

специфичној правној ситуацији међународна заједница је гарантовала „српској 

заједници на Косову и Метохији“ могућност образовања на сопственом језику, од 

основне школе до универзитета, по наставним програмима компатибилним са 

образовним системом Републике Србије. За време привременог правног система 

успостављеног на основу Резолуције Савета безбедности Уједињених нација 1244, 

Влада има сва права и обавезе оснивача над високошколским установама чији је 



оснивач Република на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија, у складу са 

законом. Из наведеног произлази да се високошколске установе у Аутономној 

покрајини Косово и Метохија чији је оснивач Република Србија, а на којима 

образовање стичу чланови „српске заједнице”, налазе у образовном и правном систему 

Републике Србије, те да се на њих примењују одредбе Закона о високом образовању. 

Међутим, Уставним оквиром за привремену самоуправу дато је право и другим 

заједницама становника на Косову и Метохији да оснивају своје образовне институције 

и утврђена је одговорност Привремених институција самоуправе у области образовања. 

Те образовне институције не обављају своју делатност по прописима Републике Србије, 

нити су део образовног система Републике Србије. Уважавајући положај Аутономне 

покрајине Косово и Метохија заснован на Уставу и Резолуцији Савета безбедности 

Уједињених нација 1244, као и право на образовање свих становника ове покрајине, 

Уставни суд је оценио да материју признавања високошколских исправа и вредновања 

студијских програма претходно наведених високошколских установа треба правно 

уредити, али да та материја није могла бити предмет аутономног уређивања оспореном 

Уредбом. Наиме, на признавање високошколских исправа и вредновање студијских 

програма универзитета са територије Аутономне покрајине Косово и Метохија који не 

обављају делатност по прописима Републике Србије не могу се применити одредбе 

Закона о високом образовању које се односе на све остале високошколске установе у 

Републици Србији, али ни оне одредбе које се односе на признавање страних 

високошколских исправа и вредновање страних студијских програма (чл. 104. и 105.). 

Следом наведеног, Уставни суд је оценио да оспорена Уредба није донета у 

извршавању закона, већ су њоме уређена питања која представљају законску материју, 

што овај општи акт чини несагласним са одредбама Закона о високом образовању и са 

одредбом члана 123. тачка 3. Устава. 

VI 

На основу члана 42а став 1. тачка 2), члана 45. тач. 1) и 4) и члана 46. тачка 3) 

Закона о Уставном суду, Уставни суд донео Одлуку као у тачки 1. изреке. 

С обзиром да је донео коначну одлуку о уставности и законитости оспорене Уредбе, 

Суд је у тачки 2. изреке одбацио захтев за обуставу извршења појединачних аката и 

радњи предузетих на основу одредаба Уредбе, сагласно одредби члана 56. став 3. 

Закона о Уставном суду. 

На основу одредбе члана 168. став 3. Закона о Уставном суду, Уредба о посебном 

начину признавања високошколских исправа и вредновања студијских програма 

универзитета са територије Аутономне покрајине Косово и Метохија који не обављају 

делатност по прописима Републике Србије („Службени гласник РС”, број 16/12) 

престаје да важи даном објављивања Одлуке Уставног суда у „Службеном гласнику 

Републике Србије”. 

Број IУo-225/2013 

Председник, 

Уставног суда, 

Весна Илић Прелић, с.р. 

 


