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[Уредба о нострификовању диплома и о признавању испита и 
семестара стечених за време рата на страним универзитетима и 
високим школама, од 14. јула 1945. године] 

 
У Р Е Д Б А  

О НОСТРИФИКОВАЊУ ДИПЛОМА И О ПРИЗНАВАЊУ ИСПИТА 
И СЕМЕСТАРА СТЕЧЕНИХ ЗА ВРЕМЕ РАТА НА СТРАНИМ 

УНИВЕРЗИТЕТИМА И ВИСОКИМ ШКОЛАМА 

Члан 1 

При Министарству просвете Демократске федеративне Југославије 
образује се Комисија за нострификовање страних диплома са задатком да 
према прописима ове Уредбе изврши нострификовање диплома стечених 
за време рата на страним универзитетима и високим школама. 

Комисија ће такође вршити поновно нострификовање оних 
диплома које су биле нострификоване на нашим универзитетима или 
високим школама за време окупације.  

У надлежност Комисије спада и решавање питања о признавању 
испита и семестара стечених за време рата на страним универзитетима и 
високим школама или признатих од наших универзитета или високих 
школа за време окупације.  

Члан 2 

Комисију сачињавају четири члана. Двојица су наставници 
факултета односно високе школе једнородне или најсродније страном 
факултету или високој школи која је издала диплому или на којој је 
положен испит или код које је уписан семестар. Другу двојицу од којих ће 
један бити претседник Комисије именује Министар просвете савезне 
владе. 

Одлука Комисије је коначна.  

Члан 3 

За нострификовање дипломе односно за признавање испита и 
семестара потребно је поднети молбу Министарству просвете савезне 
владе са следећим документима: 
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1) уверење о држављанству. Јавни службеници нису дужни 
поднети ово уверење; 

2) сведочанство о положеном испиту зрелости (вишем течајном 
испиту); 

Ако је молилац положио испит зрелости ван наше државе, 
потребно је прибавити мишљење савезног Просветног савета о томе да тај 
испит одговара нашем испиту зрелости. 

3) оригиналну диплому о дипломском испиту или докторату; 
Ако молиоцу диплома још није издата, може поднети привремено 

уверење издато од стране школе где је дипломирао с тим, да у остављеном 
року поднесе оригиналну диплому. Ако у остављеном року не поднесе 
оригиналну диплому одлука о нострификовању се опозива. Ово опозивање 
мора да се објави у „Службеном листу“. 

4) уверење о положеном испиту односно уписаном семестру, ако 
се ради о признавању испита односно семестара; 

5) оверу веродостојности печата и потписа на оригиналној 
дипломи, односно на уверењима из горњих тачака 3) и 4) од стране наших 
дипломатских или конзуларних власти; 

6) оверу веродостојности печата и потписа наших дипломатских 
односно конзуларних власти од стране Министарства иностраних послова; 

7) оверен превод дипломе односно споменутих уверења; 
8) документа о току студија у оригиналу и овереном преводу. Из 

ових докумената треба да се види где, кад и које је предмете молилац 
слушао, које је испите положио и колико је семестара провео на студијама; 

9) два примерка докторске дисертације ако се ради о 
нострификовању докторске дипломе; 

10) уверење издато од Одбора народних власти молиочевог 
боравишта о морално-политичком држању за време окупације. У уверењу 
мора да буде изрично наглашено да молилац није служио у издајничким 
војним формацијама Недића, Љотића, Драже Михаиловића, Павелића 
)укључујући ту и хрватске домобране), Рупника итд. 

Комисија ће од наших дипломатских и конзуларних власти 
тражити потврду и податке о томе да молилац није учествовао у војним 
формацијама земаља које су биле у ратном стању са нашом или 
савезничком земљом, ни у добровољачким војним формацијама макоје 
земље које су се бориле против било које савезничке земље; 

11) прописану таксу. 
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Члан 4 

Комисија доноси одлуку о нострификовању дипломе односно о 
признавању испита и семестара оцењујући поднета документа из члана 3) 
ове Уредбе. 

Осим тога Комисија ће се код доношења одлуке руководити 
утицајем фашистичке идеологије и  профашистичких власти на услове 
рада у школама, наставу,  програм, наставнике испитне комисије или кога 
њенога члана за време трајања молиочевих студија.  

Ако у појединим случајевима документа побројана у члану 3 ове 
Уредбе не би била довољна за доношење ових одлука Комисија може 
одложити нострификовање односно признавање док се преко наших 
дипломатских или конзуларних власти не прибаве потребна обавештења о 
школи која је диплому издала односно на којој је положен испит или код 
које је оверен семестар. 

Члан 5 

Неће се нострификовати дипломе односно неће се признати испити 
и семестри ако макоји од докумената из члана 3 ове Уредбе не буде 
приложен.  

Члан 6 

Поновна молба за нострификовање дипломе односно за 
признавање испита или семестара може се поднети само у случају 
прибављених нових доказа. 

Члан 7 

Ако програм по коме је молилац свршио своје студије не одговара 
потпуно програму нашег факултета односно наше високе школе истога 
степена, Комисија може прописати допунске испите и радове који се 
полажу односно раде на одговарајућем факултету или високој школи. 

Члан 8 

Одлука о нострификовању дипломе ставља се на полеђину 
оригиналне дипломе и доставља свим министарствима просвете 
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федералних јединица и једнородним односно најсроднијим нашим 
факултетима или високим школама. 

Одлука о признавању испита или семестара издаће се молиоцу у 
облику уверења  а уписаће се и у индекс уколико исти буде поднесен. 

Члан 9 

Комисија ће водити нарочиту књигу у коју ће уносити све одлуке 
по предметима нострификовања диплома односно признавања испита и 
семестара са свим осталим подацима. 

Члан 10 

Молиоцима, којима се не признају дипломе односно испити и 
семестри, Министар просвете савезне владе може одобрити полагање 
испита у одређеним роковима. 

Члан 11 

Ближе одредбе за спровођење у живот ове Уредбе и за детаљан рад 
Комисије прописаће Министар просвете савезне владе. 

Члан 12 

Ова Уредба ступа на снагу кад се објави у „Службеном листу“. 
 
 
14. јула 1945. године 
Београд 
 
 
   Министар просвете,  

Владисав Рибникар, с. р. 

Претседник Министарског савета и 
Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
 

 
 

[Службени лист ДФЈ, 1(1945), 50, стр. 431-432] 
 




