
ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ – ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ  

 

 

 

1. Врсте признавања иностраних јавних исправа –  
1)Академско признавање подразумева признавање у сврху даљег образовања - 

спроводе универзитети у Републици Србији.   

2)Професионално признавање подразумева признавање у сврху запошљавања – 

спроводи ENIC/NARIC Србија. 

НАПОМЕНА: Решење о признавању издато од ENIC/NARIC Србијa, Сектор за развој 

и високо образовање Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

омогућава имаоцу општи приступ тржишту рада у Републици Србији, али га не 

ослобађа од испуњавања посебних услова за бављење професијама које су 

регулисане законом или другим прописом. 

2. Дипломе из периода СФРЈ, СРЈ, СЦГ - Високошколске јавне исправе стечене у СФРЈ 
- до 27. априла 1992. године, у Савезној Републици Југославији, односно Државној 
заједници Србија и Црна Гора - до 16. јуна 2006. године – није потребно вршити 
признавање диплома из наведених периода. 

3. Специјализације и сертификати - ENIC/NARIC Србија није надлежан за признавање 
било које врсте специјализација кao ни сертификата издатих у оквиру стручног 
оспособљавања.  

4. Не прихвата се уверење о дипломирању – Обавезно приложити оверену 
фотокопију дипломе, пријаве са достављеним уверењима неће бити разматране. 

5. Пријаве за различите нивое студија – За сваки ниво студија треба попунити 
посебан формулар, доставити посебну документацију и уплатити посебну  
административну таксу. 

6. Претходно стечено образовање – Обавезно достављање копије јавне исправе о 
претходно стеченом нивоу образовања у односу на онај за који се тражи 
признавање.  

7. Већ признате/одбијене дипломе у поступку признавања - Уколико је диплома већ 
призната у неком од ректората у Републици Србији, није дозвољено подносити 
наведену јавну исправу на поновно признавање (исто важи за одбијене и оне које 
су предмет решавања у судском спору).  

8. Продужавање рока – Уколико је документација непотпуна, у складу са Законом о 
високом образовању Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007 - 
аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - 
аутентично тумачење и 68/2015) рок за признавање се аутоматски продужава за 3 
месеца.  

9. Иностране јавне исправе у области права – Формирана je радна група кojу чине 
представници Министарства просвете,науке и технолошког развоја и представници 
правних факултета у Републици Србији у циљу дефинисања стандарда 
професионалног признавања. Након дефинисања наведених стандарда почеће 
процедура признавања иностраних јавних исправа у овој области. 



10. Република Српска – На основу међународног билатералног споразума о 
признавању склопљеног између Републике Српске и Републике Србије, није 
потребно међусобно признавање јавних исправа. 

11. Руска Федерација – На основу међународног билатералног споразума о 
признавању склопљеног између Руске Федерације и Републике Србије није 
потребно плаћање административне таксе за професионално признавање.  

12. Косово и Метохија – У складу са смерницама сачињеним у оквиру дијалога 
Београда и Приштине, пријаве за професионално признавање ће се разматрати 
након формирања посредничког тела између две стране, задуженог за издавање 
сертификата (преузеће некадашњу улогу СПАРК-а. 


