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[Закон о нострификацији школских сведочанстава стечених у 
иностранству, од 1. марта 1967. године] 

 
На основу члана 217. став 1. тачка 1. Устава Социјалистичке Феде-

ративне Републике Југославије, издајем 
 

У К А З  

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О НОСТРИФИКАЦИЈИ ШКОЛСКИХ 
СВЕДОЧАНСТАВА СТЕЧЕНИХ У ИНОСТРАНСТВУ 

Проглашава се Закон о нострификацији школских сведочанстава 
стечених у иностранству, који је усвојила Савезна скупштина, на седници 
Савезног већа од 28. фебруара 1967. године и на седници Просветно-
културног већа од 1. фебруара 1967. године. 
 
 
П.Р.бр. 540 
1.марта 1967. године 
Београд 

 
 Председник Републике, 
 Јосип Броз Тито, с.р. 

       Председник 
Савезне скупштине, 
Едвард Кардељ, с.р. 

 
 

З А К О Н  

О НОСТРИФИКАЦИЈИ ШКОЛСКИХ СВЕДОЧАНСТАВА СТЕЧЕ-
НИХ У ИНОСТРАНСТВУ 

Члан 1. 

Југословенски држављани који су у иностранству завршили школу 
или стекли докторат наука могу захтевати да им се нострификује сведо-
чанство о завршеној у иностранству школи или докторату наука. 

Лица која нису југословенски држављани могу захтевати 
нострификацију сведочанстава о завршеној школи или стеченом докторату 
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наука у иностранству ако имају правни интерес да им се то призна у 
Југославији. 

Члан 2. 

Нострификацијом се сведочанству или дипломи (у даљем тексту: 
сведочанство) иностране школе признаје равноправност са сведочанством 
домаће школе исте врсте, укључујући ту и признавање стручног назива и 
академског степена, као и друга права која даје такво домаће сведочан-
ство. 

Члан 3. 

Нострификацију сведочанства о завршеној школи у иностранству 
врше, и то: 

1) сведочанства о завршеној основној школи, гимназији или 
стручној школи  – орган одређен републичким прописом; 

2) сведочанства о завршеној вишој школи – одговарајућа односно 
сродна виша школа; 

3) сведочанства о завршеном првом ступњу наставе на високој 
школи, уметничкој академији или факултету – одговарајућа односно срод-
на висока школа, уметничка академија или факултет, који имају организо-
вану наставу првог ступња; 

4)  сведочанства о завршеном другом ступњу наставе на високој 
школи, уметничкој академији или факултету – одговарајућа односно срод-
на висока школа, уметничка академија или факултет који имају организо-
вану наставу другог ступња; 

5) сведочанства о завршеном трећем ступњу наставе на високој 
школи, уметничкој академији или факултету односно другој установи – 
одговарајућа односно сродна висока школа, уметничка академија или фа-
култет, који, у складу са законом, имају организовану наставу трећег сту-
пња, као и научна установа која на основу законског овлашћења има орга-
низовану одговарајућу односно сродну наставу трећег ступња. 

Републичким прописом може се одредити да нострификацију све-
дочанстава стечених на иностраним вишим школама врше само одређене 
више школе. 

Члан 4. 

Нострификацију сведочанства о докторату наука стеченом у ино-
странству врши одговарајући односно сродни факултет, уметничка акаде-
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мија, као и висока школа или научна установа, на којима се по законском 
овлашћењу може стицати докторат наука. 

Члан 5. 

Нострификацију сведочанстава стечених у иностранству из члана 
3. став 1. тач. 2. до 5. и члана 4. овог закона врше одговарајуће школе од-
носно одговарајуће овлашћене научне установе, а сродне – ако одговарају-
ћих нема. 

Члан 6. 

Нострификацију сведочанстава стечених у иностранству, врши на 
вишој, високој школи, уметничкој академији, факултету или научној уста-
нови, наставничко веће односно њему одговарајући орган одређен стату-
том установе. 

Статутом и другим општим актом више школе, високе школе, 
уметничке академије, факултета или научне установе, утврђује се и посту-
пак за нострификацију, у складу са републичким прописима. 

Члан 7. 

Захтеву за нострификацију прилажу се сведочанство о завршеној 
школи или стеченом докторату наука у оригиналу и три примерка овере-
ног превода или дупликат односно други даљи примерак сведочанства 
који, у складу са законима земље у којој је школа завршена односно докто-
рат наука стечен, у свему замењује оригинално сведочанство. Орган који 
врши нострификацију сведочанства може тражити и друге доказе у ориги-
налу и овереном преводу, из којих се могу видети услови и ток школовања 
у односној школи. 

Члан 8. 

При решавању о нострификацији сведочанства стеченог у ино-
странству узима се у обзир систем школовања у односној иностраној зе-
мљи, наставни план и програм школе у којој је стечено сведочанство, 
услови пријема на школовање, трајање школовања, права која даје сведо-
чанство у земљи у којој је стечено, као и друге околности од значаја за но-
стрификацију. 

Ако се у поступку нострификације нађе да програм завршне ино-
стране школе знатније одступа од програма одговарајуће односно сродне 
школе у Југославији, нострификација сведочанства такве школе условљава 
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се претходним полагањем одређених допунских (нострификационих) ис-
пита или израдом одређених радова. 

Сведочанство о докторату наука може се нострифицирати ако се 
утврди да одговара докторату наука стеченом у нашој земљи. 

Члан 9. 

Садржина решења којим се сведочанство нострификује исписује се 
на полеђини оригиналног сведочанства и његових оверених превода (клау-
зула о нострификацији сведочанства). 

Оригинал сведочанства и један примерак његовог овереног 
превода предаје се лицу које захтева нострификацију, други примерак 
превода задржава установа која врши нострификацију, а трећи примерак 
се доставља републичком органу надлежном за послове образовања ради 
општег увида. 

Члан 10. 

Ако се у поступку нострификације утврди да у Југославији нема 
одговарајуће односно сродне школе која би могла да нострификује сведо-
чанство стечено у иностранству, републички орган надлежан за образова-
ње образоваће, ако за то има могућности, посебну комисију од одговарају-
ћих стручњака која ће одлучити о нострификацији односног сведочанства. 

Члан 11. 

Против решења о одбијању нострификације не може се изјавити 
жалба. 

Члан 12. 

Признавање свршених појединих разреда – године, семестра, поло-
жених испита и сл. у иностранству ради настављања школовања у Југо-
славији регулише се републичким прописом. 

Члан 13. 

Органи и установе који по одредбама овог закона врше нострифи-
кацију сведочанстава стечених у иностранству, чувају документацију и во-
де евиденцију о сведочанствима које су нострификовали сагласно репу-
бличким прописима. 
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Члан 14. 

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе: Уредба о 
нострификацији диплома и признавању испита и семестара са страних 
факултета ("Службени лист ФНРЈ", бр. 52/49 и 58/52) и Упутство о устано-
вљењу и раду комисије за признавање сведочанства иностраних средњих 
општеобразовних и стручних школа и стручних испита положених у ино-
странству ("Службени лист ФНРЈ", бр. 49/47). 

Члан 15. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Слу-
жбеном листу СФРЈ". 

 
 

[Службени лист СФРЈ, 23 (1967), 12, стр. 290-291] 
 
 




