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Поштована професорка Поповић, 

 

Након одговора Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом 

образовању (Националног акредитационог тела – НАТ), број 612-01-00305/2/2020-01 од 20. 

марта 2020. године, на Ваш допис у вези рокова за предају захтева за акредитацију од 19. 

марта 2020. године, Влада Републике Србије дана 24. марта 2020. године донела је Уредбу 

о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања („Службени гласник 

РС”, бр. 41/20 и 43/20). 

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС”, бр. 29/2020) 

и Уредбом о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања  („Службени 

гласник РС”, бр. 41/20 и 43/20), обавештавамо Вас о следећем: 

1. Рокови за подношење захтева за акредитацију и спољашњу проверу квалитета  

високошколских установа и студијских програма, који истичу за време ванредног 

стања, сматраће се истеклим кад истекне 30 дана од престанка ванредног стања. 

2. Рокови за а) улагање жалби на решења о одбијању/одбацивању захтева за 

акредитацију, б) поступање по актима упозорења о отклањању недостатака, 

мишљењима о отклањању недостатака, закључцима о неуредности захтева и 

захтевима рецензентских комисија за достављање додатних информација и 

документације, и в) изјашњавања о извештајима рецензентских комисија, који 

истичу за време ванредног стања, сматраће се истеклим кад истекне 30 дана од 

престанка ванредног стања. 

3. Решења о одбијању/одбацивању захтева за акредитацију, акти упозорења о 

отклањању недостатака, мишљења о отклањању недостатака, закључци о 
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неуредности захтева, захтеви рецензентских комисија за достављање додатних 

информација и документације и захтеви за изјашњавање о извештајима 

рецензентских комисија, који су достављени путем редовне или електронске поште 

за време ванредног стања, сматраће се, у смислу примене прописаних рокова, 

извршеним кад истекне 15 дана од престанка ванредног стања, односно рокови за 

поступање по наведеним писменима или изјављивање правног средства против 

наведених писмена почињу да теку кад истекне 15 дана од престанка ванредног 

стања. 

Подсећамо Вас да је, у складу са чланом 53. став 6. Закона о високом образовању 

(„Службени гласник РС“, бр.88/17, 27/18-др.закон, 73/18, 67/19 и 6/20-др.закони), рок за 

предају захтева за нову акредитацију високошколске установе, односно студијског 

програма најкасније годину дана пре истека важеће акредитације. Уколико високошколска 

установа не поднесе захтев за нову акредитацију у овом року, важење акредитације 

високошколске установе, односно студијског програма престаје наредног дана по истеку 

седам година од дана доношења претходног уверења о акредитацији. 

Пример: Студијском програму акредитованом 25.06.2014. године (датум уверења 

о акредитацији) акредитација престаје да важи 25.06.2021. године, док је рок за 

предају захтева за нову акредитацију овог студијског програма 25.06.2020. године. 

Такође, подсећамо Вас да Национално акредитационо тело није прописало друге рокове сем 

оних предвиђених Законом о високом образовању, те Национално акредитационо тело 

прима захтеве за акредитацију током целе године, односно укинута је пракса претходне 

Комисије за акредитацију и проверу квалитета (КАПК) да се захтеви за акредитацију могу 

поднети само у одређеном периоду током године.  

Док је на снази Одлука о проглашењу ванредног стања, високошколске установе, које желе 

да предају захтев за акредитацију установе и/или студијског програма, поступак 

акредитације покрећу електронским путем, упућивањем скенираног захтева за 

акредитацију са доказом о плаћању накнаде за акредитацију на адресу office@nat.rs и 

достављањем пратеће документације: а) слањем линка за преузимање фајлова или б) преко 

интернет сервиса за слање и преузимање фајлова (нпр. WeTransfer, pCloud Transfer, BayFiles 

и сл.). Високошколска установа – подносилац захтева је обавезна да до окончања поступка, 

односно одмах по престанку важења Одлуке о проглашењу ванредног стања, Националном 

акредитационом телу достави оригинал захтева у папирној форми. Као датум подношења 

захтева сматраће се датум упућивања скенираног захтева електронском поштом. Више 

информација може се пронаћи на интернет страници Националног акредитационог тела 

www.nat.rs.  

На исти начин и под истим условима високошколске установе, које су припремиле 

одговарајућу документацију, могу да 1) уложе жалбу на решење о одбијању захтева за 

акредитацију, 2) одговоре на акт упозорења или мишљење, 3) допуне захтев за акредитацију 



по закључку о неуредности захтева, и 4) доставе тражене информације и документацију 

рецензентским комисијама и изјашњења о извештајима рецензентских комисија. 

Током ванредног стања, у случајевима када су испуњени услови, Национално 

акредитационо тело наставиће поступање по захтевима за акредитацију високошколских 

установа и студијских програма, поштујући мере које је прописала Влада Републике Србије 

у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања. 

Молимо Вас да ову информацију доставите свим чланицама Конференције академија и 

високих школа Србије. 

О свим даљим мерама и променама у раду Национално акредитационо тело ће редовно 

обавештавати КОНУС, високошколске установе и јавност. 

 

С поштовањем,  

    

Д И Р Е К Т О Р 

 
Проф. др Јелена Кочовић 


