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На основу члана 97. став 5. Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, број 76/05),
Министар просвете и спорта доноси

ПРАВИЛНИК
о садржају и начину вођења евиденције коју води високошколска установа
“Службени гласник РС”, број 21 од 14. марта 2006.

Члан 1.
Овим правилником прописује се садржај и начин вођења матичне књиге студената, евиденције о издатим дипломама и додацима диплома
и записника о полагању испита.
Члан 2.
Високошколска установа води евиденције из члана 1. овог правилника за студијске програме који су наведени у дозволи за рад.
Евиденције из члана 1. овог правилника воде се на јединствен начин за све високошколске установе.
Подаци из евиденција из члана 1. овог правилника могу се обрађивати и компјутерски.
Члан 3.
Високошколска установа води матичну књигу студената за:
1) основне академске и основне струковне студије;
2) интегрисане основне академске и дипломске академске студије;
3) дипломске академске, специјалистичке струковне и специјалистичке академске студије;
4) докторске студије.
Члан 4.
Матична књига за основне академске и основне струковне студије води се на Обрасцу број 1, у облику спољњег и унутрашњег табака
величине 290 мм x 420 мм, а када се штампа и води двојезично, величине 350 мм x 500 мм.
Спољни табак садржи следеће податке:
– назив Републике Србије;
– назив и седиште високошколске установе;
– име, односно назив оснивача високошколске установе;
– податак о броју дозволе за рад и датуму њеног издавања;
– школска година за коју се књига води;
– образовно-научно, односно образовно-уметничко поље;
– назив области у оквиру поља;
– назив одобреног студијског програма и колико траје;
– језик на коме се изводи настава на одобреном студијском програму.
Унутрашњи табак садржи следеће податке:
1) списак свих студената први пут уписаних на одобрени студијски програм (презиме, име једног родитеља и име), поређаних по редном
броју уписа;
2) појединачни лист за сваког студента, који садржи:
– број индекса, година уписа и серијски број;
– јединствени матични број грађана;
– презиме и име студента;
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