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[Правилник о садржини и облику диплома о завршеним студи-
јама и стеченом докторату, од 24. јуна 1974. године] 

 
На основу члана 77. став 2. Закона о високом школству ("Службе-

ни гласник СРС" број 51/72), Републички секретаријат за образовање и на-
уку доноси 

 
П Р А В И Л Н И К  

О САДРЖИНИ И ОБЛИКУ ДИПЛОМА О ЗАВРШЕНИМ  
СТУДИЈАМА И СТЕЧЕНОМ ДОКТОРАТУ 

Члан 1. 

Овим правилником утврђује се садржина и облик дипломе о завр-
шеним студијама за стицање више школске спреме, дипломе о завршеним 
студијама за стицање високе школске спреме, дипломе о завршеним по-
следипломским студијама и дипломе о стеченом докторату наука. 

Члан 2. 

Диплома о вишој школској спреми која се стиче на вишој школи 
садржи: назив Југославије, назив и грб  Републике, назив и седиште више 
школе, име и презиме лица које је стекло диплому, датум и место рођења, 
школску годину уписа, датум завршетка студија, средњу оцену у току сту-
дија и оцену на дипломском односно завршном испиту ако је предвиђен, 
назив завршеног одсека, групе или смера ако постоје на вишој школи, сте-
пен школске спреме, стручни назив, датум и број под којим је диплома за-
ведена, печат више школе и потпис директора више школе. 

Диплома о вишој школској спреми која се стиче на факултету са-
држи: назив Југославије, назив и грб Републике, назив универзитета у чи-
јем је саставу факултет, назив и седиште факултета, име и презиме лица 
које је стекло диплому, датум и место рођења, школску годину уписа, да-
тум завршетка студија, средњу оцену у току студија и оцену на диплом-
ском односно завршном испиту ако је предвиђен, назив завршеног одсека, 
групе или смера ако постоје на факултету, степен школске спреме, струч-
ни назив, датум и број под којим је диплома заведена, печат факултета и 
потпис декана факултета и ректора универзитета. 

Члан 3. 

Диплома о високој школској спреми садржи: назив Југославије, 
назив и грб Републике, назив универзитета у чијем је саставу факултет, на-
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зив и седиште факултета, име и презиме лица које је стекло диплому, да-
тум и место рођења, школску годину уписа, датум завршетка студија, 
средњу оцену у току студија и оцену на дипломском односно завршном 
испиту ако је предвиђен, назив завршеног одсека, групе или смера ако по-
стоје на факултету, степен школске спреме, стручни назив, датум и број 
под којим је диплома заведена, печат факултета и потпис декана факултета 
и ректора универзитета. 

Члан 4. 

Диплома о завршеним последипломским студијама за стицање ака-
демског назива магистра садржи: назив Југославије, назив и грб Републи-
ке, назив универзитета у чијем је саставу факултет, назив и седиште фа-
култета, име и презиме лица које је стекло диплому, датум и место рођења, 
школску годину уписа на последипломске студије, датум завршетка студи-
ја, клаузулу да је одбранио-ла повољно оцењени магистарски рад и назив 
рада, академски назив магистра са назначењем области, датум и број под 
којим је диплома заведена, печат факултета и потпис декана факултета и 
ректора универзитета. 

Члан 5. 

Диплома о завршеним последипломским студијама за стицање 
стручног назива специјалисте садржи: назив Југославије, назив и грб Ре-
публике, назив универзитета у чијем је саставу факултет, назив и седиште 
факултета, име и презиме лица које је стекло диплому, датум и место ро-
ђења, школску годину уписа на последипломске студије, датум завршетка 
студија, клаузулу да је одбранио-ла специјалистички рад ако је предвиђен, 
стручни назив специјалисте са назначењем области, датум и број под ко-
јим је диплома заведена, печат факултета и потпис декана факултета и 
ректора универзитета. 

Члан 6. 

Диплома о стеченом докторату наука садржи назив Југославије, 
назив и грб Републике, назив универзитета у чијем је саставу факултет, на-
зив и седиште факултета, име и презиме лица које је стекло диплому, да-
тум и место рођења, датум стицања високе школске спреме са назначењем 
назива факултета, клаузулу да је одбранио-ла повољно оцењену докторску 
дисертацију и назив дисертације, степен доктора наука са назначењем 
области, датум и број под којим је диплома заведена, печат факултета и 
потпис декана факултета и ректора универзитета. 
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Члан 7. 

Дипломе чија је садржина утврђена овим правилником имају об-
лик правоугаоника. 

Технички изглед, распоред текста, врста хартије, обрада тона и 
други елементи треба да изразе значај  дипломе као јавне исправе. 

Члан 8. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 
у "Службеном гласнику Социјалистичке Републике Србије". 

 
 

Број 612-7/74-04 
У Београду, 24. јуна 1974. године 

Републички секретар 
   за образовање и науку, 

 Владимир Стевановић, с. р. 
 
 

[Службени гласник СР Србије, 30 (1974), 28, стр. 1066-1067] 
 
 




