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[Уредба о непризнавању диплома, испита и семестара стечених 
на универзитетима и високим школама за време окупације, од 
11. маја 1945. године] 

 
На основу чл. 6 и 7 Закона о Народној влади Србије од 8 априла 

1945 године, Министар просвете доноси следећу: 
 

У Р Е Д Б У  

О НЕПРИЗНАВАЊУ ДИПЛОМА, ИСПИТА И СЕМЕСТАРА  
СТЕЧЕНИХ НА УНИВЕРЗИТЕТИМА И ВИСОКИМ ШКОЛАМА  

ЗА ВРЕМЕ ОКУПАЦИЈЕ 

Члан 1 

Не признају се и сматрају се неважећим: дипломе, испити, семе-
стри и академски степени (докторати итд.) добијени или признати за време 
окупације на универзитетима и високим школама у Југославији или у не-
пријатељским и од непријатеља окупираним земљама. 

Члан 2 

Изузетно од одредбе чл. 1 могу се признати: дипломе, испити и се-
местри са Београдског универзитета и високих школа у Србији за које спе-
цијално образоване комисије нађу да има основа да им се призна важност. 
Признате дипломе замениће се новим. 

У одлучивању комисије ће се руководити стручном вредношћу ис-
питне комисије, односно предавањима и вежбама које су обављене, као и 
условима рада у школама створеним деловањем окупатора и његових до-
маћих помагача било на саму школу било на испитну комисију или на кога 
од њених чланова. Наставници постављени односно изабрани за време 
окупације сматрају се неквалификованим за учествовање у овом школском 
раду. 

Студентима који су за време окупације служили у издајничким вој-
ним формацијама Недића, Љотића, Драже Михајловића, Павелића (укљу-
чујући ту и хрватске домобране), Рупника итд. не могу се признати дипло-
ме, испити и семестри стечени под окупацијом. 

Одлуке комисије су правоснажне. 
Дипломе, испити и семестри стечени за време окупације на оста-

лим универзитетима и високим школама у Југославији имају на подручју 
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Србије важност само уколико су признати од надлежних школских власти 
саобразно начелима ове Уредбе. 

Члан 3 

Министарство просвете образоваће посебне комисије на појединим 
универзитетским факултетима и високим школама, које ће по службеној 
дужности, најдаље у року од месец дана од дана образовања комисије до-
нети одлуку о признавању односно непризнавању диплома, испита и семе-
стара у смислу чл. 2 ове Уредбе. 

Члан 4 

Дипломе стечене или признате на страним универзитетима за вре-
ме рата подносиће се на нострификацију Комисији за нострификацију 
страних диплома при савезном Министарству просвете. 

Члан 5 

Студентима којима не буду признате дипломе стечене под окупа-
цијом факултетски односно школски професорски савети (а уколико ових 
нема, онда комисије за обнову Универзитета односно високих школа), од-
редиће рокове и припремити све за полагање испита у границама призна-
тих семестара. 

За извршење овога задатка могу бити позвани професори и настав-
ници са других школа или универзитета, па и стручно квалификована ван-
школска лица. 

Члан 6 

Ова Уредба ступа на снагу даном обнародовања. 
 

ИВ Бр. 1429 
11 маја 1945 године 
Београд 

Министар просвете Србије, 
Митра Митровић-Ђилас, с. р. 

 
[Службени гласник Србије, 1 (1945), 12, стр. 153–154] 




