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[Уредба о нострификовању диплома и признавању испита и се-
местара са страних факултета, од 11. јуна 1949. године] 

 
На основу чл. 78 ст. 2 Устава ФНРЈ и чл. 16 Закона о стицању на-

учног степена доктора наука, Влада ФНРЈ, на предлог Министра за науку 
и културу ФНРЈ, доноси 

 
У Р Е Д Б У  

О НОСТРИФИКОВАЊУ ДИПЛОМА И ПРИЗНАВАЊУ ИСПИТА И 
СЕМЕСТАРА СА СТРАНИХ ФАКУЛТЕТА 

Члан 1 

Лице, које је на страном факултету, њему равној високој школи, 
уметничкој академији односно академији наука докторирало или дипломи-
рало, а жели да му се то призна у Федеративној Народној Републици Југо-
славији, дужно је да своју диплому поднесе на нострификацију. 

Лице, које је на којој од поменутих иностраних научних или про-
светних установа полагало испите, уписало семестре или провело извесно 
време на студијама, а жели да му се то призна у Федеративној Народној 
Републици Југославији, дужно је да тражи признање испита, семестара од-
носно времена проведеног на студијама. 

Члан 2 

Нострификацију диплома о докторату стечених на страним факул-
тетима, високим школама односно академијама наука, врше у Федератив-
ној Народној Републици Југославији одговарајући или сродни факултети, 
високе школе или академије наука, а нострификацију диплома о диплом-
ском испиту врше одговарајући или сродни факултети, високе школе и 
уметничке академије. 

Члан 3 

Уз тражење нострификације дипломе потребно је поднети: дипло-
му о докторату или дипломском испиту у оригиналу и овереном преводу; 
документе о току студија у оригиналу и овереном преводу; и два примерка 
докторске дисертације ако се тражи нострификација дипломе о докторату. 
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Ако је диплома уништена или изгубљена, молилац је дужан подне-
ти њен дупликат или уверење којим просветна односно научна установа 
потврђује да је молилац код ње докторирао односно дипломирао. 

Ако молиоцу није издата диплома до дана подношења молбе изу-
зетно, може му се нострификовати диплома и по поднесеном уверењу из-
датом од стране просветне односно научне установе на којој је докторирао 
односно дипломирао. 

На оригиналу односно дупликату дипломе или уверењу о доктора-
ту или дипломском испиту потписи и печати морају бити оверени од стра-
не Министарства иностраних послова ФНРЈ или дипломатских или консу-
ларних претставништава Федеративне Народне Републике Југославије у 
иностранству. 

Из докумената о току студија треба да се види где је, кад и које 
предмете молилац слушао, које је испите положио и колико је семестара 
односно времена провео на студијама. 

Члан 4 

Решење о нострификацији дипломе доноси факултетски савет, са-
вет високе школе или уметничке академије односно одељење академије 
наука. 

У случају где документи из чл. 3 ове уредбе нису довољни за доно-
шење решења, оно се може одложити док се не прибаве потребни подаци. 

Члан 5 

Ако програм по коме је молилац свршио факултет, високу школу 
или уметничку академију знатније отступа од програма одговарајућег или 
сродног факултета, високе школе или уметничке академије у земљи, орган 
коме је диплома поднесена може условити нострификацију полагањем до-
пунских испита и израдом радова. 

Члан 6 

Садржај решења којим се диплома нострификује исписује се на по-
леђини оригинала дипломе. 

Решење да се диплома не нострификује саопштава се свима одго-
варајућим или сродним факултетима, високим школама и уметничким ака-
демијама односно академијама наука у земљи, и ни једна друга од ових 
установа не може нострификовати такву диплому. 
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Члан 7 

Поновно тражење нострификације дипломе може се поднети само 
у случају ако се прибаве нови докази, и то само оној установи која је доне-
ла прво решење. 

Члан 8 

На сваком факултету, високој школи, уметничкој академији и ака-
демији наука водиће се нарочита књига у коју ће се уписивати сва решења 
о нострификацији диплома са свима потребним подацима у вези са но-
стрификацијом. 

Члан 9 

Признавање положених испита или уписаних семестара, као и при-
знавање времена проведеног на студијама на страним факултетима, њима 
равним високим школама и уметничким академијама, врше у Федератив-
ној Народној Републици Југославији одговарајући или сродни факултети, 
високе школе и уметничке академије. 

Члан 10 

За признавање испита, семестара или времена студија, потребно је 
уз тражење поднети документе из којих се може видети које је испите мо-
лилац положио, колико је семестара уписао, или колико је времена на сту-
дијама провео. 

Члан 11 

Решење о признавању испита, семестара или времена студија доно-
си факултетски савет, савет високе школе или уметничке академије, на 
основу оцене свих поднетих докумената. 

Признавање испита, семестара или времена студија може се усло-
вити полагањем допунских испита. 

У случају где документи из чл. 10 ове уредбе нису довољни за до-
ношење решења, признање се може одложити док се не прибаве потребни 
подаци. 
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Члан 12 

Ако факултетски савет или савет високе школе или уметничке ака-
демије реши да се испити, семестри односно време проведено на студија-
ма, не признају, решење се саопштава свима одговарајућим или сродним 
факултетима, високим школама и уметничким академијама у земљи, и ни 
једна друга од ових установа не може признати такве испите, семестре од-
носно време проведено на студијама. 

Поновно тражење признања испита, семестара или времена студија 
може се поднети само у случају ако се прибаве нови докази, и то само 
оном факултету, високој школи или уметничкој академији где је донето 
прво решење. 

Члан 13 

Ступањем на снагу ове уредбе не престаје важност Уредбе о но-
стрификовању диплома и признању испита и семестара за време рата на 
страним универзитетима и високим школама („Службени лист ФНРЈ” бр. 
50/45). 

Члан 14 

Ближе прописе за спровођење ове уредбе доносиће по потреби Ми-
нистар за науку и културу ФНРЈ. 

Члан 15 

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у ”Службеном ли-
сту Федеративне Народне Републике Југославије”. 

 
11 јуна 1949 године 
Београд 
 
Министар за науку и културу, 
Родољуб Чолаковић, с. р. 
 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

 
 

[Службени лист ФНРЈ, 5 (1949), 52, стр. 779–780] 




