
НАЦРТ 

 

ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА О УЗАЈАМНОМ ПРИЗНАВАЊУ 

ДОКУМЕНАТА У ОБРАЗОВАЊУ И РЕГУЛИСАЊУ СТАТУСНИХ 

ПИТАЊА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА 

 

 

 

Члан 1. 

Потврђује се Споразум између Србије и Црне Горе и Републике Српске о 

узајамном признавању докумената у образовању и регулисању статусних питања 

ученика и студената, који је потписан 06. јуна 2005. 

 

Члан 2. 

Текст Споразума гласи: 

 

СПОРАЗУМ  

О УЗАЈАМНОМ ПРИЗНАВАЊУ ДОКУМЕНАТА У ОБРАЗОВАЊУ И 

РЕГУЛИСАЊУ СТАТУСНИХ ПИТАЊА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА 

  

 Руководећи се тежњом да се развија и јача сарадња у области просвете, 

културе и спорта, у циљу утврђивања норми о узајамном признавању докумената 

на свим нивоима образовања, те израженом потребом за усаглашеним односом 

према ученицима и студентима Републике Србије и Републике Српске, стране су се 

договориле о следећем: 

 

Члан 1. 

 Сведочанство о завршеном разреду и завршеној основној школи у 

Републици Србији и сведочанство о завршеном разреду и завршеној основној 

школи у Републици Српској узајамно се признају без потребе провођења 

нострификације и дају право да се настави образовање у Републици Србији и 

Републици Српској. 

   

 

Члан 2. 

 Сведочанства о завршеном разреду и дипломе о положеном матурском, 

односно завршном испиту у средњим школама општег образовања и средњим 

стручним школама у Републици Србији и сведочанства о завршеном разреду и 

дипломе о положеном матурском, односно завршном испиту у средњим школама 

општег образовања и средњим стручним школама у Републици Српској узајамно се 

признају без потребе провођења нострификације и дају право да се настави 

образовање у Републици Србији и Републици Српској. 

 

 

Члан 3. 

 Дипломе о завршеном средњем образовању у Републици Србији и 

Републици Српској истог степена, узајамно се признају приликом остваривања 

права на запошљавање и у друге професионалне сврхе, на основу стручности на 



коју диплома гласи, у складу са прописима који важе у свакој потписници 

споразума. 

 

Члан 4. 

 Дипломе додипломског, специјалистичког и пост-дипломског нивоа стечене 

у Републици Србији и дипломе додипломског, специјалистичког и пост-

дипломског нивоа стечене у Републици Српској узајамно се признају без потребе 

провођења нострификације и дају право да се настави образовање у Републици 

Србији и Републици Српској. 

 

Члан 5. 

 Дипломе из пшретходног члана стечене у републици Србији и Републици 

Српској, истог степена, узајамно се признају приликом остваривања права на 

запошљавање и у друге професионалне сврхе, на основу стручности на коју 

диплома гласи, у складу са прописима који важе у свакој потписници споразума. 

 

Члан 6. 

 Ученици и студенти Републике Србије и Републике Српске, на свим 

нивоима образовања, имаће истоветан статус на територијама потписница овог 

споразума, а у складу са важећим прописима. 

 

Члан 7. 

 Стране потписнице Споразума ће се узајамно обавештавати о изменама у 

системима образовања. 

 

Члан 8. 

Стране потписнице Споразума ће пружати подршку у интересу што 

ефикасније примене овог споразума. 

 

Члан 9. 

Школовање и постигнути степен образовања ће бити међусобно признат 

према одредбама овог Споразума. 

 

Члан 10. 

 Овај споразум ступа на снагу даном потписивања. 

 

 

Члан 3. 

  

Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије – Међународни уговори“. 


