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[Закон о изменама и допунама Закона о нострификацији и екви-
валенцији школских сведочанстава стечених у иностранству, од 
13. јуна 1980. године] 

 
На основу члана 359. тачке 9. Устава Социјалистичке Републике 

Србије, 
Председништво Социјалистичке Републике Србије донело је 

 
У К А З  

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКО-
НА О НОСТРИФИКАЦИЈИ И ЕКВИВАЛЕНЦИЈИ ШКОЛСКИХ 

СВЕДОЧАНСТАВА СТЕЧЕНИХ У ИНОСТРАНСТВУ 

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о нострифика-
цији и еквиваленцији школских сведочанстава стечених у иностранству, 
који је донела Скупштина Социјалистичке Републике Србије на седници 
Већа удруженог рада од 25. марта 1980. године и на седници Друштвено-
политичког већа од 25. марта 1980. године и Заједничка скупштина репу-
бличких заједница основног образовања и физичке културе и Заједнице 
усмереног образовања за територију Републике на седници од 5. јуна 1980. 
године. 

 
ПР број 253 
У Београду, 13. јуна 1980. године 
 

Потпредседник Потпредседник 
Скупштине СР Србије, Председништва, 
Петар Јовановић, с. р. Бранко Пешић, с.р. 

 
З А К О Н  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О НОСТРИФИКАЦИЈИ И 
ЕКВИВАЛЕНЦИЈИ ШКОЛСКИХ СВЕДОЧАНСТАВА СТЕЧЕНИХ 

У ИНОСТРАНСТВУ 

Члан 1. 

У Закону о нострификацији и еквиваленцији школских сведочан-
става стечених у иностранству ("Службени гласник СРС", број 50/73), у 
члану 9. став 1. тачка 1. после речи: "образовања" ставља се тачка, а оста-
ли текст до краја реченице брише се. 
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Став 3. мења се и гласи: 
"У поступку за нострификацију, односно еквиваленцију сведочан-

ства високошколске, односно научне организације примењују се одредбе 
Закона о општем управном поступку, уколико овим законом није друкчије 
прописано." 

После става 3. додаје се став 4. који гласи: 
"Самоуправним општим актом високошколске, односно научне 

организације утврђује се орган за нострификацију, односно еквиваленцију 
сведочанства." 

Члан 2. 

Члан 11. мења се и гласи: 
"Ради прибављања мишљења о питањима из члана 6. овог закона, у 

поступку за нострификацију, односно еквиваленцију сведочанства ино-
страних основних и средњих школа републички орган управе надлежан за 
послове образовања може образовати комисију. 

Председника и чланове комисије из става 1. овог члана именује 
старешина републичког органа из реда просветних радника с одговарају-
ћим степеном и врстом стручне спреме и дужим радним искуством." 

Члан 3. 

Члан 12. брише се. 

Члан 4. 

У члану 13. реч: "Комисија" замењује се речима: "Републички 
орган управе надлежан за послове образовања". 

Члан 5. 
У члану 14. после речи: "три примерка" бришу се зарез и реч: 

"диплома", а додају речи: "овереног превода сведочанства, два примерка 
оверене фотокопије сведочанства и сведочанство". 

Члан 6. 
У члану 15. став 1. бришу се речи: "односно средње", а после речи: 

"школе" додају се речи: "односно усмереног образовања и васпитања" и 
ставља се зарез. 

Ст. 2. и 4. бришу се. 
Став 3. постоје став 2. 
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Члан 7. 

У члану 16. став 2. мења се и гласи: 
"Оригинал сведочанства, први примерак овереног превода сведо-

чанства и примерак решења којим се сведочанство нострификује, односно 
врши еквиваленција, предају се лицу које је поднело захтев за нострифика-
цију, односно еквиваленцију. Други примерак превода сведочанства задр-
жава орган, односно високошколска организација која врши нострифика-
цију, односно еквиваленцију. Високошколска организација задржава и 
примерак оверене фотокопије сведочанства." 

После става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
"Трећи примерак превода сведочанства и примерак фотокопије 

сведочанства високошколска организација из става 2. овог члана дужна је 
да достави републичком органу управе надлежном за послове образовања 
ради увођења у евиденцију сведочанстава за која је извршена нострифика-
ција, односно еквиваленција." 

Став 3. постаје став 4. 

Члан 8. 

После члана 17. додаје се нови члан који гласи: 

"Члан 17а 

Надзор над применом одредаба овог закона врши републички 
орган управе надлежан за послове образовања." 

Члан 9. 

У одговарајућим одредбама Закона о нострификацији и еквивален-
цији школских сведочанстава стечених у иностранству речи: "високо-
школска установа" замењују се речима: "високошколска организација", а 
речи: "високошколска односно научна установа" замењује се речима: "ви-
сокошколска, односно научна организација", у одговарајућем броју и па-
дежу. 

Члан 10. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Слу-
жбеном гласнику Социјалистичке Републике Србије". 

 
[Службени гласник СР Србије, 36 (1980), 23, стр. 1323-1324] 




