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На основу члана 104. став 5. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 42. тачка 10. и члана
158. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“ бр. 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14) и
Уредбе Владе Републике Србије 05 бр. 110-13851/2014-1 („Службени
гласник РС“ бр. 125/2014), а у складу са Конвенцијом о признавању
квалификација из области високог образовања у региону Европе коју
је донео Савет Европе са УНЕСКО-м (тзв. Лисабонска конвенција),
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 10. децембра
2014. године, донео је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О ПРИЗНАВАЊУ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА
РАДИ НАСТАВКА ОБРАЗОВАЊА
Члан 1.
У Правилнику о признавању страних високошколских исправа
ради наставка образовања („Гласник Универзитета у Београду” бр.
155/10), у члану 1. додаје се нови став 3, који гласи:
„Овим правилником се утврђују и начин и поступак признавања
високошколских исправа и вредновања студијских програма издатих
од стране универзитета са територије Аутономне покрајине Косово
и Метохија који обављају делатност у складу са Резолуцијом 1244
Савета безбедности Уједињених нација.“
Члан 2.
У члану 9, додаје се нови став 3, који гласи:
„Изузетно, уколико у тренутку покретања поступка признавања
кандидату није издата диплома, он може да поднесе уверење о
дипломирању или другу јавну исправу издату од стране надлежне
стране високошколске установе која сведочи о успешном завршетку
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програма високог образовања, која је привременог карактера и служи
за утврђивање права њеног носиоца до издавања дипломе (у даљем
тексту: „уверење о дипломирању“). Кандидат је у обавези да до
окончања поступка признавања Универзитету достави две оверене
фотокопије дипломе и оригинални примерак на увид.“
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.
Члан 3.
После члана 15. додају се чланови 15а. и 15б, који гласе:
„Члан 15а.
Универзитет води поступке признавања високошколских
исправа које су издате од стране универзитета са територије
Аутономне покрајине Косово и Метохија који не обављају делатност
по прописима Републике Србије, ради утврђивања права у погледу
наставка образовања ималаца високошколских исправа са територије
Аутономне покрајине Косово и Метохија за време важења Резолуције
1244 Савета безбедности Уједињених нација, сходном применом
одредаба овог правилника.
Под високошколском исправом из става 1. овог члана сматра
се додатак дипломи који издаје универзитет из става 1. овог члана са
сертификатом издатим од стране Европске асоцијације универзитета.
Превод обрасца сертификата са енглеског на српски језик дат је у
прилогу овог правилника („Образац КМ“).
Универзитет води и поступке признавања високошколских
исправа из става 1. овог члана ради запошљавања, у складу са
одредбама Правилника о признавању страних високошколских исправа
ради запошљавања („Гласник Универзитета у Београду” бр. 129/06 и
145/08). На поступке признавања ових исправа ради запошљавања
биће примењене и одговарајуће одредбе овог правилника.
Члан 15б.
Уколико је, на основу члана 9. став 3. овог правилника поступак
признавања започет подношењем уверења о дипломирању, у року од два
месеца од покретања поступка, кандидату ће бити издато привремено
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решење којим ће бити уређено његово право на наставак образовања
на Универзитету. Универзитет ће издати привремено решење под
условом да је претходно, у складу са чл. 11. и 13. овог правилника,
прибавио доказ о акредитованости односне стране високошколске
установе и студијског програма, као и да је, у складу са чл. 13, ст. 2.
и 3, овлашћено лице донело одлуку о могућности признавања стране
високошколске исправе.
Уколико кандидат у периоду од годину дана од дана покретања
поступка признавања не достави Универзитету две оверене фотокопије
дипломе и оригинални примерак на увид, Универзитет ће поништити
привремено решење. У случају поништења привременог решења,
кандидат губи сва права остварена на основу привременог решења.
Обавезне елементе привременог решења чине подаци који
указују на: његов привремени карактер, његов рок важења, обавезу
кандидата да у остављеном року достави Универзитету две оверене
фотокопије дипломе и оригинални примерак на увид, као и последице
које настају у случају неиспуњења ове обавезе.
Кандидату који достави Универзитету две оверене фотокопије
дипломе и оригинални примерак на увид биће издато коначно решење
о признавању.
Решењем о признавању из овог става укида се привремено
решење донето у складу са одредбама овог члана.“
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу у року од 8 дана од дана од
објављивања у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Београд, 10. децембар 2014. године; Број: 61212-173/1-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Гласник Универзитета у Београду

56

ОБРАЗАЦ КМ

ЕВРОПСКА
УНИВЕРЗИТЕТСКА
АСОЦИЈАЦИЈА

датум
Сертификат
Након детаљне верификације да су ова Диплома и њени додаци
прописно издати од стране акредитоване и одговорне академске
институције на Косову и Метохији, Европска универзитетска
асоцијација овим сертификује да је Диплома
Број
Издата дана
Од стране
Лицу
Са степеном
издата у складу са најбољом европском праксом, као што је утврђено
Болоњским процесом.
Европска универзитетска асоцијација такође потврђује да су додаци
Дипломи и препис евиденције приложени Дипломи, издати у складу
са најбољом европском праксом.

