
Уредба о посебном начину признавања високошколских исправа и вредновања студијских програма високошколских установа са територије Аутономне покрајине
Косово и Метохија које обављају делатност у складу са Резолуцијом 1244 Савета безбедности Уједињених нација: 125/2014-3, 16/2016-26

−+

 О акту

Уредба је ступила на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 22. новембра 2014. године (види члан 8. Уредбе). 
Високошколске исправе Универзитета у Приштини издате на обрасцу и са печатом УНМИК-а за време важења Резолуције 1244 Савета безбедности Уједињених нација
настављају да производе правно дејство на читавој територији Републике Србије, у складу са актом Владе 05 број 613-4455/2008 од 30. октобра 2008. године (види члан 6.
Уредбе). 
Уредбом о изменама о допунама Уредбе о посебном начину признавања високошколских исправа и вредновања студијских програма универзитета са територије Аутономне
покрајине Косово и Метохија који обављају делатност у складу са Резолуцијом 1244 Савета безбедности Уједињених нација ("Службени гласник РС", број 16/2016), измењен
је назив Уредбе (види члан 1. Уредбе -16/2016-26). 
Поступци за признавање високошколских исправа који су започети до ступања на снагу Уредбе о изменама о допунама Уредбе о посебном начину признавања
високошколских исправа и вредновања студијских програма универзитета са територије Аутономне покрајине Косово и Метохија који обављају делатност у складу са
Резолуцијом 1244 Савета безбедности Уједињених нација ("Службени гласник РС", број 16/2016), окончаће се по прописима према којима су започети (види члан 8. Уредбе -
16/2016-26).

   

 
 

 

На основу члана 36. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, број 99/14) и члана
42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

 

УРЕДБА*

о посебном начину признавања високошколских исправа и вредновања студијских програма високошколских установа са
територије Аутономне покрајине Косово и Метохија које обављају делатност у складу са Резолуцијом 1244 Савета безбедности

Уједињених нација*

"Службени гласник РС", бр. 125 од 14. новембра 2014, 16 од 26. фебруара 2016.

*Службени гласник РС, број 16/2016

 

Члан 1.*
Овом уредбом уређује се посебан начин признавања и вредновања високошколских исправа и студијских програма

високошколских установа са територије Аутономне покрајине Косово и Метохија акредитованих у складу са правним системом
који је устројен у складу са Резолуцијом 1244 Савета безбедности Уједињених нација, ради утврђивања права у погледу
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