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[Самоуправни споразум о прихватању на школовање студената 
страног држављанства, објављен 16. новембра 1985. године] 

 
На основу члана 586. Закона о удруженом раду, Заједница усмере-

ног образовања за територију Републике (у даљем тексту: Заједница), уни-
верзитети, Заједница виших школа Србије, факултети, више школе, Ин-
ститут за стране језике, Центар за стране језика и раднички и народни 
универзитети „Павле Стојковић“, „Ђуро Салај“ и „Владимир Дујић“, ради 
организованог прихвата на школовање студената страног држављанства 
или без држављанства (у даљем тексту: страни студенти) као и уређивања 
међусобних односа, закључују 

 
С А М О У П Р А В Н И  С П О Р А З У М  

О ПРИХВАТАЊУ НА ШКОЛОВАЊЕ СТУДЕНАТА СТРАНОГ  
ДРЖАВЉАНСТВА  

Члан 1. 

Страни студенти прихватају се на школовање под истим условима 
који важе за домаће студенте и посебним условима утврђеним овим спора-
зумом. 

Члан 2. 

Упис страних студената врши се у оквиру, планом уписа за од-
ређену школску годину, предвиђеног броја за стране студенте. 

Члан 3. 

Страни студенти доказују подобност за студије нострификованом 
дипломом и по потреби другим документима у складу са условима ут-
врђеним конкурсом за упис студената. 

Пре уписа страни студент је дужан да високошколској организаци-
ји поднесе документе којим доказује: 

– да је здрав и здравствено осигуран за школску годину у којој се 
уписује; и 

– да добро влада српскохрватским језиком. 



 4 

Знање српскохрватског језика доказује се уверењем овлашћене ор-
ганизације; 

– да је завршио најмање два течаја за учење српскохрватског језика 
у трајању од укупно 8 месеци; или 

– о провери знања српскохрватског језика на нивоу два течаја пред 
испитном комисијом, коју чине по један члан организације која издаје 
уверење, друге овлашћене организације и Филолошког факултета у Бео-
граду. 

Пре уписа следеће године студија, уколико претходну годину сту-
дија није завршио на истој високошколској организацији, страни студент 
подноси и доказ да је наставничко веће високошколске организације утвр-
дило проходност за студије. 

Члан 4. 

Предност код уписа у прву годину студија у оквиру предвиђеног 
броја места за стране студенте, под осталим једнаким условима, имају 
студенти СФРЈ и СР Србије и стипендисти који долазе по међународним 
споразумима и програмима сарадње са међународним организацијама. 

У случају, да је број пријављених кандидата за упис већи од кон-
курсом предвиђеног броја места за стране студенте, одбир кандидата врши 
се према општем успеху у средњој школи и предметима од значаја за упис 
на факултет односно вишу школу, који су предвиђени конкурсом. 

Члан 5. 

Страни студенти пре уписа на студије плаћају накнаду за трошкове 
студија. 

Висина накнаде утврђује се за школску годину по групацијама ви-
сокошколских организација у износу динарског еквивалента не мањег од 
1.000 (хиљаду) САД долара и не већег од 2.000 (две хиљаде) САД долара. 

Накнаду из става 2. овог члана утврђује Заједница на предлог уни-
верзитета, односно Заједнице виших школа Србије. 

Високошколске организације могу предвидети посебне олакшице 
за студенте који у току школовања покажу изузетне резултате. 

Накнаду високошколским организацијама за стипендисте СФРЈ и 
СР Србије ван САП обезбеђује Заједница, односно стипендитор, а према 
критеријумима који важе за домаће студенте. 
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Члан 6.  

Настава за стране студенте одржава се, по правилу, заједно са до-
маћим студентима. 

Изузетно, у случајевима реализовања посебних програма сходно 
одговарајућим међудржавним и међународним обавезама СФРЈ или СР 
Србије настава се може посебно организовати само за стране студенте. 

У случајевима из става 2. овог члана накнада за трошкове студија 
утврђује се уговором између носиоца обавезе и високошколске организа-
ције. 

Члан 7. 

Високошколске организације преко својих асоцијација (универзи-
тет, односно Заједница виших школа Србије) припремају информативне 
материјале за стране студенте који се објављују упоредо са објављивањем 
услова за упис страних студената. 

Информативни материјали садрже нарочито: број места, услове за 
упис, режим студија, начин припреме и учења језика, накнаде трошкова 
студија, облике стимулисања, облике допунске наставе, податке о органи-
зованим облицима студентског стандарда за стране студенте и друге пот-
ребне податке. 

Информативне материјале публикује и дистрибуира Републички 
завод за међународну научну, просветну, културну и техничку сарадњу 
(даље: Завод). 

Члан 8. 

Високошколске организације и одговарајући универзитети и Заје-
дница виших школа Србије устројиће трајну евиденцију дипломираних 
страних студената по степенима стручности и ужем опредељењу у року од 
годину дана од дана ступања на снагу овог споразума. 

Високошколске организације, по могућству, одржавају трајне кон-
такте са дипломираним студентима и после њиховог повратка у своју зе-
мљу и прате њихов стручни развој. 

Члан 9. 

Универзитети и Заједница виших школа Србије у сарадњи са Саве-
зом социјалистичке омладине Србије заједно ће организовати, унап-
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ређивати и пратити друштвени живот страних студената на факултетима, 
вишим школама, универзитетима и у Заједници виших школа Србије, као 
и у оквирима ширих друштвених опредељења. 

За потребе из става 1. овог члана факултети и више школе издваја-
ју најмање 5% од наплаћене накнаде по основу трошкова студија страних 
студената у свакој школској години и најмање половину издвојене суме 
удружују на нивоу Заједнице за заједничке потребе универзитета, виших 
школа и клубова међународног пријатељства. 

Организације које се баве припремом страних студената из срп-
скохрватског језика издвајају најмање 5% од остварене накнаде за ту дела-
тност за организацију друштвеног живота страних студената, а обавезне су 
половину износа удруживати на нивоу Заједнице за активности које се ос-
тварују преко клубова међународног пријатељства. 

Члан 10. 

Високошколске организације обавезне су да воде прописане еви-
денције о страним студентима у складу са одговарајућим прописима и од-
лукама самоуправних органа и да достављају одговарајуће информације 
самоуправним стручним и државним органима. 

Обједињавање и аналитика података о евиденцијама које воде ви-
сокошколске организације врши се у оквиру универзитета, односно Зајед-
нице виших школа Србије. 

За потребе Заједнице и државних органа високошколске организа-
ције достављају универзитетима односно Заједници виших школа Србије 
податке које прописује Завод најкасније од 31. децембра сваке године за 
текућу и претходну школску годину. Универзитети и Заједница виших 
школа Србије систематизоване податке достављају Заводу најкасније до 
15. фебруара текуће године. 

Члан 11. 

У конкурсима за упис домаћих студената на високошколске орга-
низације, по правилу, истовремено се објављују и услови уписа за стране 
студенте. 

Члан 12. 

Заједница се стара о спровођењу овог споразума и једном годишње 
информише учеснике споразума о његовом спровођењу. 
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Члан 13. 

Иницијативу за измену, односно допуну овог споразума може да 
покрене сваки учесник. Поступак за измену, односно допуну овог спора-
зума обавезно ће се покренути и на захтев једног универзитета или Зајед-
нице виших школа Србије. 

Члан 14. 

Овај споразум ступа на снагу када га потпише Заједница и две тре-
ћине факултета и виших школа, укључујући универзитет, Заједницу ви-
ших школа Србије и организације које се баве припремом страних студе-
ната из српскохрватског језика. 

УЧЕСНИЦИ: 

За Заједницу усмереног образовања за територију Републике 
др Зоран Боричић, с.р. 

 
За Универзитет уметности у Београду, 

Владан Слијепчевић, с.р. 
 

За Универзитет у Нишу, 
др Живота Живковић, с.р. 

 
За Универзитет „Светозар Марковић“ у Крагујевцу, 

др Светозар Чановић, с.р. 
 

За Машински факултет у Београду, 
Иван Колендић, с.р. 

 
За Факултет организационих наука у Београду, 

др Павле Пејовић, с.р. 
 

За Саобраћајни факултет у Београду, 
др Љубомир Топенчаревић, с.р. 

 
За Факултет политичких наука у Београду, 

др Обрад Пејановић, с.р. 
 

За Факултет музичких уметности у Београду, 
Никола Рацков, с.р. 
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За Факултет драмских уметности у Београду, 
Светозар Рапајић, с.р. 

 
За Природно-математички факултет у Београду – 
ООУР за географију и просторно планирање, 

др Јован Илић, с.р. 
 

За Природно-математички факултет у Београду – 
ООУР физика и метеорологија, 
др Јелена Блаженчић, с.р. 

 
За Природно-математички факултет у Београду – 

ООУР одсека за хемијске и физичко хемијске науке, 
др Јован Мићовић, с.р. 

 
За Факултет ликовних уметности у Београду, 

Миодраг Поповић, с.р. 
 

За Економски факултет у Београду, 
др Крунослав Чачић, с.р. 

 
За Рударско-геолошки факултет у Београду, 

др Миодраг Павловић, с.р. 
 

За Правни факултет у Београду, 
др Владимир Јовановић, с.р. 

 
За Филолошки факултет у Београду, 

др Богољуб Станковић, с.р. 
 

За Шумарски факултет у Београду – ООУР институт за пејзажну архитектуру, 
мр Филип Ђаковић, с.р. 

 
За Шумарски факултет у Београду – ООУР институт за шумарство, 

Добривоје Ђорђевић, с.р. 
 

За Филозофски факултет у Београду, 
др Љубомир Максимовић, с.р. 

 
За Пољопривредни факултет у Београду, 

др Милош Мишовић, с.р. 
 

За Технолошко-металуршки факултет у Београду, 
Јован Мићић, с.р. 
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За Дефектолошки факултет у Београду 
др Александар Ћордић, с.р. 

 
За Факултет примењених уметности у Београду, 

Славица Репић, с.р. 
 

За Ветеринарски факултет у Београду, 
др Немања Шевковић, с.р. 

 
За Медицински факултет у Нишу, 

др Лазар Влајин, с.р. 
 

За Правни факултет у Крагујевцу, 
др Станоје Петровић, с.р. 

 
За Технолошки факултет у Лесковцу, 

др Миливоје Алексић, с.р. 
 

За Економски факултет у Крагујевцу, 
др Радослав Сенић, с.р. 

 
За Технички факултет у Бору, 
др Живорад Милићевић, с.р. 

 
За Електронски факултет у Нишу, 
др Видојко Раденковић, с.р. 

 
За Факултет заштите на раду у Нишу, 

др Мирослав Ивањец, с.р. 
 

За Педагошко-технички факултет у Чачку, 
др Милић Ђекић, с.р. 

 
За Заједницу виших школа Србије, 

Гаврило Мркић, с.р. 
 

За Вишу медицинску школу у Београду, 
Миодраг Савовић, с.р. 

 
За Вишу геодетску школу у Београду, 

мр Бранко Xмерковић, с.р. 
 

За Вишу железничку школу у Београду, 
мр Војислав Матић, с.р. 
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За Образовни центар ПТТ у Београду, 
Драгица Стајић, с.р. 

 
За Вишу школу усмереног образовања у Костолцу, 

Боривој Ратковић, с.р. 
 

За Вишу школу за социјалне раднике у Београду, 
Милосав Милосављевић, с.р. 

 
За Вишу технолошко-техничку школу у Крушевцу, 

Мирјана Игњатовић, с.р. 
 

За Вишу школу усмереног образовања „Прота Матеја Ненадовић“ у Ваљеву, 
мр Оливера Николић, с.р. 

 
За Вишу текстилну школу у Београду, 

мр Бранко Илић, с.р. 
 

За Вишу угоститељску школу у Београду, 
Никола Стојановић, с.р. 

 
За Вишу школу за примењену информатику и статистику у Београду, 

Илија Коњевић, с.р. 
 

За Вишу електро-металску школу у Београду, 
мр Првослав Ђурђевић, с.р. 

 
За Вишу политичку школу у Београду, 

Бранислав Млађеновић, с.р. 
 

За Вишу техничко-текстилну школу у Лесковцу, 
Радмила Стојановић, с.р. 

 
За Вишу техничку машинску школу у Трстенику, 

мр Драгољуб Ђорђевић, с.р. 
 

За Вишу техничку машинску школу у Земуну, 
Слободан Ристић, с.р. 

 
За Вишу педагошку школу у Београду, 

мр Мирослав Стефановић, с.р. 
 

За Вишу туристичку школу у Београду, 
Велимир Драшковић, с.р. 
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За Педагошку академију „Душан Тривунац“ у Алексинцу, 
Драгослав Маринковић, с.р. 

 
За Педагошку академију у Титовом Ужицу, 

др Недељко Трнавац, с.р. 
 

За Педагошку академију „Душан Јерковић“ у Шапцу, 
Гвозден Ђурић, с.р. 

 
За Педагошку академију у Крушевцу, 

мр Драгољуб Спасојевић, с.р. 
 

За Педагошку академију у Светозареву, 
Живољуб Лазаревић, с.р. 

 
За Педагошку академију „Едвард Кардељ“ у Пироту, 

Радмила Пешић, с.р. 
 

За Педагошку академију „Иво Андрић“ у Врању, 
Стојан Паламаревић, с.р. 

 
За Центар за учење страних језика у Београду, 

Соња Узелац, с.р. 
 

За Институт за стране језике у Београду, 
Остоја Ђурић, с.р. 

 
За Раднички универзитет „Ђуро Салај“ у Београду 
– ООУР центар за опште и усмерено образовање, 

Миодраг Милошевић, с.р. 
 

За Раднички универзитет „Павле Стојковић“ у Нишу – ООУР центар за 
основно и опште образовање, 

Милан Раичевић, с.р. 
 

За Народни универзитет „Владимир Дујић“ у Београду – ООУР центар за 
културу и образовање, 
Мила Динић, с.р. 

 
 
 

[Службени гласник СР Србије, 41 (1985), 43, стр. 2195–2197] 
 
 


