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ПРАВИЛНИК 
п признаваоу страних виспкпшкплских исправа и п вреднпваоу 

страних студијских прпграма 
(пречишћени текст) 

 
 
I   Oпште пдредбе 
 

Члан 1. 
 

 Овим Правилникпм утврђују се услпви и ппступак за признаваое 
страних виспкпшкплских исправа (у даљем тексту: нпстрификација), на пснпву 
претхпднпг вреднпваоа  страних студијских прпграма. 

 Предмет нпстрификације мпгу бити стране јавне исправе (диплпме) 
стечене: 

- пкпнчаоем пснпвних академских студија; 
- пкпнчаоем струкпвних студија; 
- пкпнчаоем диплпмских мастер студија; 
- пкпнчаоем магистарских студија; 
- пкпнчаоем специјалистичких академских студија; 
- пкпнчаоем специјалистичких струкпвних студија и 
- пкпнчаоем дпктпрских студија и пдбранпм дпктпрске 

дисертације. 
 

 Ппред исправа из става 2 пвпг члана, предмет нпстрификације ради 
наставка пбразпваоа мпгу бити и стране исправе кпје  не пптврђују пкпнчаое 



пдређене врсте виспкпг пбразпваоа, већ самп дпстигнути нивп виспкпг 
пбразпваоа, кпји претхпди стицаоу исправе (диплпме) п пкпнчанпм пбразпваоу. 

 Нпстрификација се врши ради утврђиваоа права у ппгледу наставка 
пбразпваоа, пднпснп у ппгледу заппшљаваоа. 

 
Члан 2. 

 
Нпстрификација се спрпвпди у пквиру пбразпвнп-научних и 

пбразпвнп-уметничких ппља пдређених Статутпм Универзитета Унипн у Бепграду 
(у даљем тексту: Универзитет). 

 
 

II  Ппступак 
  

Члан 3. 
 

Ппступак нпстрификације ппкреће лице на кпје гласи диплпма или 
друга страна исправа чије се признаое и вреднпваое тражи (ппднпсилац 
предлпга).   

Захтев за ппкретаое ппступка се ппднпси секретаријату 
Универзитета. 

 
Члан 4. 

 
 Уз предлпг из чл. 3 пвпг правилника ппднпсилац предлпга је дужан  

ппднети: 
- превпд диплпме или друге стране виспкпшкплске исправе кпји је сачинип 
судски тумач, заједнп са пписпм студијскпг прпграма, оегпве прирпде и 
степена пбразпваоа, у писанпм или електрпнскпм пблику, са адреспм, вeб-
сајтпм и другим пптребним пбележјима устанпве; 
- фптпкппију извпрника (пригинала) диплпме или друге виспкпшкплске 
исправе; 
- фптпкппију извпрника (пригинала) дпдатка диплпми или друге 
виспкпшкплске исправе из кпје се виде: назив предмета кпје је ппднпсилац 
предлпга пплагап, пцене кпје је дпбип, брпј ЕСП бпдпва, брпј кредита и 
сличнп; 
- један примерак завршнпг рада (диплпмскпг, специјалистичкпг, мастер или 
магистарскпг рада, кап и дпктпрске дисертације); 
- навпд да ли нпстрификацију тражи ради завршетка шкплпваоа или ради 
заппшљаваоа; 
- друге дпкументе или изјаве, акп су пптребне у складу са пвим 
Правилникпм, Статутпм Универзитета  и Закпнпм. 
 



 Акп је страна виспкпшкплска исправа издата, а завршни рад  
израђен на језику кпји није у ширпј упптреби у свету, пнда је ће ппднпсилац бити 
ппзван да ппднесе  превпд дпдатка диплпми или друге виспкпшкплске исправе из 
кпје се виде назив предмета кпје је ппднпсилац предлпга пплагап, пцене кпје је 
дпбип, брпј ЕСП бпдпва, брпј кредита и сличнп, кап и ширег садржаја завршнпг 
рада. 

 Уз предлпг, ппднпсилац је дужан ппднети и дпказ да је уплатип 
изнпс трпшкпва нпстрификације, пдређен пд стране Факултета – члана 
Универзитета, уз сагласнпст Универзитета. 

 Акп уз предлпг нису прилпжене исправе, изјаве или дпкази из 
ставпва 1 дп 3 пвпг члана, пвлашћенп лице факултета ппучиће ппднпсипца 
предлпга да их дпстави. 
 

Члан 5. 
 

  У рпку пд 10 дана пд пријема пптпунпг захтева ректпр пбразује кпмисију пд 
три наставника факултета у саставу Универзитета или ван оега, впдећи рачуна п 
прирпди и степену пбразпваоа за кпје се тражи нпстрификација, на предлпг 
надлежнпг пргана факултета из чије се пбласти виспкпшкплскпг пбразпваоа 
нпстрификација тражи. 
 

Кпмисија ппднпси извештај са предлпгпм Сенату кпји пдлучује п тпме да ли 
ће извршити нпстрификацију исправе п стеченпм пбразпваоу ради наставка 
виспкпшкплскпг пбразпваоа или ради укључиваоа у пдређени степен 
виспкпшкплскпг пбразпваоа, пднпснп да ли ће извршити нпстрификацију диплпме 
и дпдатка диплпми.  
 

Ректпр дпнпси решеое п признаваоу стране виспкпшкплске исправе и 
признаваоу, пднпснп, вреднпваоу страних студијских прпграма. 

 
Члан 6. 

 У ппступку нпстрификације спрпвпди се вреднпваое странпг 
студијскпг прпграма, на пснпву врсте и нивпа ппстигнутих знаоа и вештина. 

 Једнпм извршенп ппзитивнп вреднпваое пдређенпг странпг 
студијскпг прпграма важи за све наредне случајеве када се ради п истпм 
студијскпм прпграму. 

Вреднпваое из става 1. пвпг члана врши Сенат Универзитета, на пснпву 
извештаја кпмисије из члана 5 става 2. пвпг Правилника, узимајући у пбзир ппдатке п 
странпј виспкпшкплскпј устанпви на кпјпј се студијски прпграм извпди, а кпје прибавља 
министарствп надлежнп за ппслпве виспкпг пбразпваоа. 



Члан 7. 
 

 Одредбе чланпва 1 – 6 пвпг Правилника схпднп се примеоују и кад 
Универзитет  врши нпстрификацију из пбласти пних стручнп-научних пднпснп 
стручнп-уметничких ппља из кпјих сам неппсреднп прганизује наставу. 

 
Члан 8. 

 
 У ппступку нпстрификације стране виспкпшкплске исправе и вреднпваоа 
странпг студијскпг прпграма, схпднп се примеоују пдредбе Закпна п ппштем 
управнпм ппступку. 
 
 
III  Правни пснпв 

Члан 9. 
 

Одлука п нпстрификацији стране виспкпшкплске исправе дпнпси се на 
пснпву међунарпднпг угпвпра, а акп таквпг угпвпра нема, на пснпву Закпна п 
виспкпм пбразпваоу, Статута Универзитета и пвпг Правилника. 

Нарпчитп ће се узети у пбзир: 
- систем виспкпг шкплства у земљи у кпјпј је исправа  стечена; 
- студијски прпграми студија; 
-  услпви за стицаое нивпа пднпснп степена пбразпваоа; 
- трајаое студија; 
- права кпја даје признаое (нпстрификација) исправе, а нарпчитп да ли се 

исправа нпстрификује ради настављаоа пбразпваоа или ради заппшљаваоа. 
 
 

Члан 10. 
 

Акп се у ппступку нпстрификације утврди да се страни и дпмаћи студијски 
прпграми пдгпварајућег стручнп-уметничкпг, пднпснп стручнп-уметничкпг ппља у 
пквиру ужих научних пбласти кпје су пд значаја за нпстрификацију, битнп 
разликују, нпстрификација исправе ће се услпвити савлађиваоем дпдатних 
студијских прпграма, извршаваоем предиспитних пбавеза, пплагаоем испита, 
пднпснп израдпм или дппуоаваоем писанпг рада. 

 
Акп се пдреди услпв, у решеоу се мпра пдредити и рпк дп кпга услпв мпра 

бити испуоен.  
 

Наступаое услпва утврђује ректпр ппсебним решеоем. 
 
 
 



 
 
 

IV   Правп на жалбу 
 

Члан 11. 
 

Прптив решеоа Сената кпјпм се пдбија нпстрификација исправе, пднпснп 
прптив дела решеоа кпјим су пдређени услпв и рпк за наступаое услпва, ималац 
инпстране исправе мпже ппднети жалбу Савету у рпку пд 8 дана пд дпстављаоа 
решеоа. 
 
V Eвиденције 

 
Члан 12. 

 
Универзитет трајнп чува дпкументацију п пбављенпј нпстрификацији 

исправа и п вреднпваоу студијскпг прпграма. 
 

Члан 13. 
 

 Евиденција се састпје пд: 
 
-  збирке нпстрификпваних исправа и дпкумената на пснпву кпјих је 

нпстрификација извршена, кпје се впде у ппсебнпм пмпту, а на кпме се навпди име 
и презиме ппднпсипца предлпга; 

- коиге нпстрификације исправа;  
- збирке вреднпваних студијских прпграма кпје се впде у ппсебнпм 

пмпту за сваки прпграм и на кпјима се назначује име и презиме ппднпсипца 
предлпга, научнп-стручнп пднпснп научнп-уметничкп ппље и назив студијскпг 
прпграма и 

- коиге вреднпваних студијских прпграма. 
 
 
 

V   Прелазне и завршне пдредбе 
 

Члан 14. 
 

Захтеви за нпстрификацију диплпма кпји су ппднети пре дпнпшеоа 
пвпг Правилника пкпнчаће се на начин предвиђен у Закпну п виспкпм пбразпваоу 
(чл. 104 и чл. 105). 

 
 



Члан 15. 
 

Правилник ступа на снагу данпм  дпнпшеоа. 
 

 
 
 
                                                                                 За секретаријат, 
 
                                                                         Прпф. др Златкп Стефанпвић 


