
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА О УЗАЈАМНОМ 

ПРИЗНАВАЊУ ДОКУМЕНАТА У ОБРАЗОВАЊУ И РЕГУЛИСАЊУ 

СТАТУСНИХ ПИТАЊА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА 

 

 

 1. УСТАВНИ ОСНОВ 

 

 Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби 

члана 97. тачка 1. Устава Републике Србије, којом је прописано да Република 

Србија уређује и обезбеђује, између осталог, њен међународни положај и односе 

са другим државама и међународним организацијама. 

  

 

 2. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

 Споразум о узајамном признавању докумената у образовању и 

регулисању статусних питања ученика и студената (у даљем тексту: Споразум) 

потписан је 6. јуна 2005. године на основу члана 2. Споразума о успостављању 

специјалних паралелних односа између Србије и Црне Горе и Републике 

Српске, руководећи се тежњом да се развија и јача сарадња у области 

образовања и културе, у циљу утврђивања норми о узајамном признавању 

докумената у образовању и регулисању статусних питања ученика и студената. 

 Овај споразум одражава став Републике Србије и Републике 

Српске да развијају и јачају сарадњу у области образовања и у том циљу 

усагласе однос према ученицима и студентима у погледу стеченог образовања 

на свим нивоима, ради наставка образовања, запошљавања и у друге сврхе, све у 

складу са прописима сваке потписнице споразума. 

 Споразум примењују обе потписнице од датума потписивања. 

Приликом наставка образовања и запошљавања и у друге професионалне сврхе 

узајамно се признају дипломе стечене у складу са прописима друге потписнице, 

без обавезе поступка признавања. Међутим, имајући у виду да је Законом о 

високом образовању (члан 104.) прописано да се поступак признавања страних 

високошколских исправа спроводи у складу са одредбама тог закона, уколико 

међународним уговором није предвиђено другачије, а да Споразум није 

потврђен и објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, неопходно је 

доношење овог закона, као и његово објављивање, у складу са законом. С тим у 

вези је и одредба члана 14. став 1. Закона о закључивању и извршавању 

међународних уговора („Службени гласник РС“, број 32/13) којом је прописано 

да Народна скупштина потврђује међународне војне, политичке и економске 

природе, уговоре којима се стварају финансијске обавезе за Републику Србију, 

уговоре који захтевају доношење нових или измену важећих закона и уговоре 

којима се одступа од постојећих законских решења 
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4. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 

ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 

Чланом 1. Нацрта закона 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 25. јуна 2005. године у Београду. 

 

Члан 2. Нацрта закона прописује да се споразум ратификује као 

споразум Републике Србије, јер је Република Србија правни следбеник Србије и 

Црне Горе. 

 

Члан 3. Нацрта закона утврђује текст Споразума у 10 чланова, 

којима је утврђено признавање докумената на свим нивоима образовања у циљу 

усаглашеног односа према ученицима и студентима Републике Србије и 

Републике Српске. 

 Члан 1. Споразума утврђује да се сведочанство о завршеном 

разреду и завршеној основној школи у Републици Србији и сведочанство о 

завршеном разреду и завршеној основној школи у Републици Српској узајамно 

признају без потребе провођења нострификације и дају право да се настави 

образовање у  Републици Србији и Републици Српској. 

 Члан 2. Споразума утврђује да се 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 признају без потребе 

провођења нострификације и дају право да се настави образовање у  Републици 

Србији и Републици Српској. 

 Члан 3. Споразума утврђује да се дипломе о завршеном средњем 

образовању у Републици Србији и Републици Српској истог степена узајамно 

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. 

 Чл. 4. и 5. Споразума утврђује се да се дипломе додипломског, 

специјалистичког и постдипломског нивоа, стечене у Републици Србији и 

дипломе додипломског, специјалистичког и постдипломског нивоа, стечене у 

Републици Српској узајамно признају без потребе провођења нострификације и 

дају право да се настави образовање у  установама постписница споразума. Ове 

дипломе 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. Споразума утврђује да ће ученици и студенти Републике 

Србије и Републике Српске на свим нивоима образовања имати истоветан 

статус на територијама постписница овог споразума, а у складу са важећим 

прописима. 

 Чл. 7. и 8. Споразума утврђује да ће се потписнице споразума 

узајамно обавештавати о изменама у системима образовања и да ће пружати 

подршку у интересу што ефикасније примене овог споразума. 
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 Члан 9. Споразума утврђује да ће школовање и постигнути степен 

образовања бити међусобно признат према одредбама овог Споразума. 

 Члан 10. утврђује да споразум ступа на снагу даном потписивања. 

 

 

 5. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

 

 За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна 

средства у буџету Републике Србије. 

 

5. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 

 

 Доношењем овог закона омогућава се наставак остваривања 

сарадње у области просвете, културе и спорта Републике Србије и Републике 

Српске, односно права грађана обе потписнице у области образовања, који се 

огледа у прецизном уређеном статусу ученика и студената Републике Србије и 

Републике Српске на свим нивоима образовања. Споразумом се изражава 

потреба за усаглашеним односом према ученицима и студентима Републике 

Србије и Републике Српске.  

 Доношењем закона по хитном поступку обезбеђују се правне 

претпоставке примене његових решења и спречава евентуално наступање 

штетних последица по рад и уписну политику образовних установа Републике 

Србије.  

 


