Покретање поступка и потребна документација
у поступку признавања страних школских исправа
За подносиоце захтева са пребивалиштем на територији Републике Србије
признавање страних школских исправа основних и средњих школа врши
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, а за оне са пребивалиштем
на територији Аутономне покрајине Војводине, Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу, и националне мањине-националне заједнице, 21000
НОВИ САД, Булевар Михајла Пупина 16.
ПОСТУПАК СЕ ПОКРЕЋЕ подношењем захтева препорученом
поштом или лично на пријемном шалтеру (бр.1) Управе за заједничке послове
републичких органа, Немањина 22-26 у Београду, сваког радног дана од 7.30. 15.30.часова.
Формулар за подношење захтева:
Образац за подношење захтева за признавање стране школске исправе.
Потребно је да се формулар захтева попуни читко, штампаним словима,
наводећи тачну адреса са свим потребним ознакама, као и да се формулар
потпише.
Препорученом поштом захтев се подноси на адресу:
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Сектор за развој и високо образовање
11000 БЕОГРАД, Немањина 22-26
Уз попуњен формулар потребно је приложе потпуну документацију.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА потребно је:
1. Оригинална сведочанства о последњем завршеном разреду основне
школе у иностранству, односно страној установи у Републици Србији,
односно сведочанство о завршеној основној школи која су оверена печатом
"Apostille" од стране надлежног органа у земљи у којој је издат докуменат и
копије истих;
2. Два примерка превода последњег завршеног разреда овлашћеног судског
тумача у Републици Србији. Оба превода морају бити оверена оригиналним
печатом овлашћеног судског тумача, који је у обавези, по закону, да изда
странки два примерка.
Напомена:Није потребан превод докумената издатих у Црној Гори,
Републици Хрватској и Босни и Херцеговини. Уз оригинале приложити по
једну неоверену фотокопију истих.
3. Докази о претходно завршеним разредима у Републици Србији или
иностранству (оригинал и једна не оверена фотокопија).
4. Доказ о уплати административне таксе у корист буџета Републике Србије
на жиро рачун:
840-742221843-57 са позивом на број 97 50-016
у износу од 2670,00 динара
Такса за решење по захтеву се наплаћује, по тарифном броју 172. тачка 2)
подтачка (1). Закона о републичким административним таксама (''Службени

гласник РС'', бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08,
5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13,57/14, 45/15, 83/15, 112/15,
50/16, 61/17 и 113/17) .
Оригинална сведочанства за све поједине разреде завршене у иностранству
или страној установи у Републици Србији, враћају се странкама по окончању
поступка признавања.
ПОТРЕБНАДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА потребно је:
1. Оригинална сведочанства о последњем завршеном разреду, односно
сведочанство/диплома о завршеној средњој школи која су оверена печатом
«Apostille» од стране надлежног органа у земљи у којој је издат докуменат.
2. Два примерка превода овлашћеног судског тумача у Републици Србији.
Оба превода морају бити оверена оригиналним печатом овлашћеног судског
тумача, који је у обавези, по закону, да изда странки два примерка.
Преводи се за:
- гимназије одређеног смера – сведочанство последњег завршеног разреда
или завршног разреда и матурске дипломе;
- средње стручне школе у трогодишњем и четворогодишњем трајању
одређеног образовног профила - сведочанство за сваки разред
појединачно и сведочанство о положеном испиту на крају циклуса
одређеног нивоа образовања;
Напомена: Није потребан превод докумената издатих у Црној Гори,
Републици Хрватској и Босни и Херцеговини. Уз оригинале приложити по
једну неоверену фотокопију истих.
3. Докази о претходно завршеним разредима у Републици Србији или
иностранству (оригинал и једна не оверена фотокопија).
4. Доказ о уплати административне таксе у корист буџета Републике Србије на
жиро рачун:
840-742221843-57 са позивом на број 97 50-016
у износу од 5 310,00 динара
Такса за решење по захтеву се наплаћује, по тарифном броју 172. тачка 3)
подтачка (1). Закона о републичким административним таксама (''Службени
гласник РС'', бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08,
5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13,57/14, 45/15, 83/15, 112/15,
50/16, 61/17 и 113/17)
Оригинална сведочанства за све поједине разреде завршене у иностранству,
која се враћају странкама по окончању поступка.
ПРИЈЕМ СТРАНАКА
средом од 10-14 часова
Контакт телефон 011/3616 577, 363 1590, информације о предметима дају се
сваким радним даном од 13-14 часова.

