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На основу чланa 54. став 1. тачка 4) а у вези са чланом 111. Закона о високом образовању 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 67/20), Сенат Универзитета 

„БИЈЕЉИНА“ Бијељина, на сједници одржаној 31.08.2021. д о н о с и: 

 

ПРАВИЛНИК 

о условима за академско признавања стране високошколске квалификације 

 

Члан 1. 

Правилником о условима за академског признавања стране високошколске квалификације (у 

даљем тексту: Правилник) уређују се општи услови, начини, поступак, минимални 

критеријуми и органи за провођење поступка признавања иностране високошколске 

квалификације. 

Академско признавање спроводи се када ималац стране високошколске квалификације жели 

да настави образовање на једном од студијских програма Универзитета „БИЈЕЉИНА“ 

Бијељина (у даљем тексту: Универзитет). 

У поступку академског признавања врши се вредновање стране високошколске 

квалификације, односно дијела страног студијског програма у случају непотпуне 

квалификације. 

Члан 2. 

Поступак признавање заснован је на следећим принципима: 

1.свако лице које жели да настави образовање на једном од студијских програма Универзитета 

има право да затражи признавање своје стране високошколске квалификације; 

2.поступак признавања је једнак за све, није допуштена дискриминација према било којој 

стварној или претпостављеној основи, као што су: пол, раса, сексуална оријентација, физички 

или други недостатак, брачно стање, боја коже, језик, вјероисповијест, политичко или друго 

мишљење, национално, етничко или социјално поријекло, веза с неком националном 

заједницом, имовина, рођење, старосна доб или неки други статус односно било која друга 

околност која није повезана с вриједношћу стране високошколске квалификације чије се 

признавање тражи; 

3.критеријуми вредновања су транспарентни и досљедни, што обезбјеђује једнако признавање 

за све подносиоце захтјева; 

4.информације о поступку признавања су доступне подносиоцима захтјева; 

5.иако признавање подразумијева појединачну евалуацију, једном извршено вредновање истог 

студијског програма вриједи за све наредне случајеве, тако да је одлука о признавању увијек 

рационална и лако објашњива подносиоцу захтјева; 

6.поступком признавања подносиоцу захтјева се признају сва права у погледу наставка 

образовања као у земљи у којој је образовање стечено;  

7.сваки подносилац захтјева има право жалбе на одлуку о признавању. 

У поступку признавања примјењују се и други принципи и правила у складу са препорукама 

Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања, 

Конвенцијом Вијећа Европе/UNESCO-а о признавању квалификација у високом образовању у 

европској региону ("Службени гласник БиХ", број 16/03-Међународни уговори) и њеним 

пратећим документима, UNESCO-вом Препоруком о признавању студија и квалификација у 

високом образовању (27. сједница, Париз, 13.11.1993. године), UNESCO-вим Смјерницама за 

признавање, валидацију и акредитацију резултата неформалног и информалног учења,  

Ревидованим стандардима и смјерницама за обезбјеђивање квалитета у Европском простору 
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високог образовања (Конференција министара одговорних за високо образовање Европског 

подручја високог образовања, Јереван, мај 2015. године), те другим домаћим и међународним 

прописима у области високог образовања.  

Члан 3. 

У Правилнику се користе појмови са сљедећим значењем: 

1.образовна исправа је сваки степен, диплома или други цертификат издат од  надлежног 

органа и установа којим се потврђује да је носилац образовне исправе завршио, у потпуности 

или дјелимично, одговарајуће образовање, стекао одговарајућа знања, вјештине и 

компетенције, односно стекао одређену образовну исправу у складу са прописима земље у 

којој је издата;  

2.академско признавање иностране образовне исправе је формално потврђивање нивоа 

постигнутог образовања, стечених знања, вјештина и компетенција подносиоца захтјева у 

сврху студентског приступа даљим студијима, што може укључивати кратке периоде 

образовања везаних за  мобилност; 

3.признавање периода студија је признавање кратких периода образовања у иностранству с 

циљем наставка образовања на Универзитету;  

4.формално образовање је образовање које се одвија и стиче у оквиру организованог и 

структурисаног контекста учења, у образовним установама и према верификованим 

програмима, а завршава издавањем јавне исправе о стеченом степену образовања, односно о 

стеченој и општепризнатој квалификацији; 

5.неформално образовање је образовање које се стиче ван званичног образовног система, али 

се одвија у оквиру флексибилно структурисаног контекста учења усмјереног на 

оспособљавање за рад и друге социјалне активности, као и лични развој, ово образовање не 

води стицању опште признате јавне исправе, али се може окончати формализованом 

провјером исхода учења, односно стечених знања, вјештина и компетенција, те стицањем 

одговарајуће исправе о томе; и 

6.информално учење је учење које је резултат свакодневних животних активности везано за 

рад, породицу и одмор, није структурисано и не завршава се стицањем исправе.  

Члан 4. 

Предмет признавања су образовне исправе о започетом или завршеном образовању у  

иностранству, те други докази о стеченом знању вјештинама и компетенцијама које њеним 

носиоцима омогућавају приступ вредновању постигнутог нивоа образовања, у сврху наставка 

студирања на Универзитету. 

Поступку признавања не подлијежу исправе о квалификацијама стечене у бившим 

републикама СФРЈ прије 06. априла 1992. године, и за квалификације стечене на 

акредитованим високошколским установама у Републици Србији, на основу Споразума о 

узајамном признавању докумената у образовању и регулисању статусних питања ученика и 

студената ("Службени гласник Републике Српске", број 79/05), као ни исправе чије је 

аутоматско признавање регулисано посебним споразумима закљученим између Босне и 

Херцеговине, односно Републике Српске и других земаља.  

Квалификације из става 2. овог члана се у правном промету у Републици користе на начин као 

да су стечене на територији Републике. 
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Члан 5. 

Право на признавање имају држављани Босне и Херцеговине, страни држављани, лица без 

држављанства, азиланти, лица којима је признат избјеглички статус, те лица којима је признат 

статус супсидијарне заштите. 

Право на признавање имају и лица која из оправданих разлога и упркос њиховим истрајним 

напорима не могу документовати образовне исправе, периоде студија, неформално 

образовање и информално учење, за које захтијевају да им се призна.  

Члан 6. 

Поступак признавања покреће се захтјевом лица које своје образовање жели да настави на 

Универзитету. Захтјев се подноси лично или путем пуномоћника, на основу овлашћења, на 

обрасцу који је приложен овом Правилнику те чини његов саставни дио.  

Уз захтјев за признавање образовне исправе прилажу се следећи документи: 

1.образовна исправа у оригиналу или сваки други доказ о стеченом образовању, односно 

стеченом знању, вјештинама и компетенцијама којима се доказује образовање у иностранству 

или стечена знања, вјештине и компетенције; 

2.овјерени превод образовне исправе или другог доказа, уколико документ није на једном од 

језика у службеној употреби у Босни и Херцеговини; 

3.додатак дипломи у оригиналу или овјереној копији, уколико га издаје инострана 

високошколска установа; 

4.препис положених испита и остварених ECTS бодова који издаје високошколска установа, 

уколико установа не издаје додатак дипломи; 

5.препис положених испита уколико је образовна исправа стечена у земљи која нема ЕCTS 

систем кредита; 

6.званични план и програм студија у оригиналу или преузет са wеб странице образовне 

установе, односно његов сажетак са назначеним линком на коме се програм може пронаћи, у 

преводу или на енглеском језику, који мора одговарати плану и програму студија по којем је 

подносилац захтјева студирао; 

7.овјерене копије претходно стечених образовних исправа уколико исте имају утицај на 

укупно стечено високо образовање; и 

8.изјаву о сагласности подносиоца захтјева за провјеру информација о стеченом образовању 

(образац изјаве је приложен овом Правилнику те чини његов саставни дио). 

Уз захтјев за признавање периода студија, те неформалног образовања и информалног учења, 

прилажу се следећи документи: 

1.индекс или друга исправа којом се доказује завршено раздобље студија, стеченог знања, 

вјештина и компетенција, издату од образовне установе којим се потврђује да је носилац 

образовне исправе дјелимично завршио одговарајуће образовање, односно стекао 

одговарајућа знања, вјештине и компетенције; 

2.препис положених испита и остварених ECTS бодова који издаје високошколска установа; 

3.препис положених испита уколико је образовна исправа стечена у земљи која нема ECTS 

систем кредита, те службени план и програм студија у оригиналу или преузет са wеб странице 

образовне установе са назначеним линком на коме се програм може пронаћи, у преводу или 

на енглеском језику, који мора одговарати плану и програму студија по којем је подносилац 

захтјева студирао; 
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4.у случају неформалног образовања и информалног учења, документи којима се доказује 

стечено неформално образовање те информално учење;  

5.овјерене копије претходно стечених образовних исправа уколико исте имају утицај на 

укупно стечено високо образовање; и 

6.изјаву о сагласности подносиоца захтјева за провјеру информација о стеченом образовању. 

У случају да је захтјев непотпун или нејасан, подносиоцу захтјева оставља се разуман рок да 

исти употпуни или појасни. У случају да се у остављеном року захтјев не употпуни или 

појасни захтјев, исти ће бити одбачен као неуредан. 

Члан 7. 

Поступак признавања спроводи Комисија за признавање испита (у даљем тексту орган за 

признавање), именована од стране Научно- наставних вијећа чланица Универзитета, у складу 

са чланом 12. Прaвилника о прaву нa прoмjeну студиjскoг прoгрaмa, прeлaзaк нa студиjскe 

прoгрaмe Универзитета „Бијељина“, o критeриjумимa и услoвимa прeнoшeњa ECTS бoдoвa, 

број: 02-3322-19/20 од 05.08.2020. године (са каснијим измјенама и допунама). 

Члан 8. 

Поступак признавања обухвата административну и стручну обраду захтјева, те вредновање 

претходног образовања на основу достављених докумената.   

Административна провјера односи се на утврђивање садржи ли достављени захтјев сву 

потребну и ваљану документацију, те да ли га је поднијела овлаштена особа.  

Орган за признавање врши стручну провјеру непосредно, односно посредством Центра за 

информисање и признавање докумената из области високог образовања, а ради прибављања 

релевантних информација у вези са страним високошколским установама и програмима путем 

међународне мреже центара за информације (мреже ENIC/NARIC). 

Стручна провјера подразумијева утврђивање:  

1.релевантних информација о систему високог образовања и квалификацијском оквиру земље 

у којој је издата инострана образовна исправа, односно постојању националног 

квалификацијског оквира те његовој повезаности са Европским квалификацијским оквиром за 

цијеложивотно учење (EQF-LLL), односно евенутално Квалификацијским оквиром европског 

простора високог образовања (QF-EHEA); 

2.релевантних информација о статусу установе, врсти, нивоу, обиму и начину извођења 

студија и повезаности са UNESCO-вом Међународном стандардном класификацијом 

образовних програма, ISCED; и 

3.релевантних информација о иностраној високошколској исправи, области образовања којој 

припада, исходу учења, листи предмета са оквирним садржајем, предвиђеном броју часова за 

поједине предмете, те повезаности са Европским квалификацијским оквиром за цјеложивотно 

учење, односно Квалификацијским оквиром европског простора високог образовања. 

Вредновањем достављених докумената треба да се утврди да ли су разлике између иностране 

образовне исправе, периода студија, стечених знања, вјештина и компетенција толико 

значајне да би се допустило признавање. При вредновању образовне исправе, периода студија, 

орган за признавање треба утврдити да ли постоје битне разлике које ће водити до 

непризнавања, при чему посебно узима у обзир: 

1.ниво образовне исправе, односно периода студија, у земљи у којој је образовање стечено; 
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2.радно оптерећење студијског програма, периода студија на датом студијском програму, 

изражено кроз ECTS или неки други кредитни систем, сате образовања или учења и слично; 

3.квалитет институције и студијског програма, на основу свих доступних информација; 

4.права која даје та високошколска исправа; 

5.профил студијског програма, при томе водећи рачуна да ли, и у којој мјери, сaдржaј, oбим и 

исход учења одговарају сaдржaју, oбиму и исходима учења студијског програма на 

Универзитету. 

Члан 10. 

Уколико се потпуно признавање због битних разлика не може додијелити, надлежни орган 

разматра могућност условног, дјелимичног и алтернативног признавања.  

Условним признавањем признаје се страна високошколска квалификација подносиоца 

захтјева и допушта се упис на студијски програм, уз испуњење недостајућих услова током 

самог студијског програма. 

Дјелимичним признавањем се признају само појединачни кредити, односно исходи учења и 

подносилац захтјева има могућност да се упише на студијски програм нижег нивоа од 

траженог и добије изузеће за положене предмете односно резултате учења. 

Алтернативним признавањем се признаје образовна исправа односно резултати учења нижег 

нивоа од оног захтјеваног од подносиоца захтјева или се признаје исти ниво, али се омогућује 

упис на студијски програм сличнији од оног захтјеваног од подносиоца захтјева. Постоји и 

могућност да се подносиоцу захтјева омогући специјално образовање ван студијских 

програма како би се елиминисале битне разлике које су препрека наставку образовања 

захтјеваног од подносиоца захтјева. 

Уколико се не може додијелити ни алтернативна форма признавања, захтјев подносиоца 

захтјева се одбија. У рјешењу о одбијању признавања се износе разлози  зашто се признавање 

не може додијелити и како подносилац захтјева треба поступити да му се омогући наставак 

образовања. 

Члан 11. 

Кандидат захтјев за академско признавање подноси Студентској служби, која је дужна захтјев 

са свим прилозима прослиједити Комисији за признавање испита. О захтјеву одлучује Сенат 

рјешењем, на основу образложеног приједлога Комисије за признавање. 

Против првостепеног рјешења подносилац захтјева има право изјавити жалбу другостепеном 

органу односно Управном одбору Универзитета. Рјешење о академском признавању 

квалификација има правну снагу јавне исправе. 

Члан 12. 

Универзитет може прописати посебном одлуком висину цијене накнаде за редовне и ванредне 

трошкове ради провођења поступка признавања, који падају на терет подносиоца захтјева. 

Члан 13. 

Универзитет је обавезан водити евиденцију о признатим страним високошколским 

квалификацијама и чувати документацију о проведеним поступцима признавања. 

Члан 14. 

Измјене и допуне Правилника ступају на снагу 15 дана од дана објављивања на Огласној 

табли Универзитета. 



7 

 

 

Предсједавајућа Сената 

Р е к т о р 

________________________ 

Проф. др Горица Цвијановић  

 

 

 

Прилог: 

1.Образац број 1- Захтјев за признавање стране високошколске квалификације  ради наставка 

образовања на студијским програмима Универзитета „БИЈЕЉИНА“ Бијељина (академско 

признавање); и 

2.Образац број 2- Сагласност за провјеру података. 
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Образац број 1 

УНИВЕРЗИТЕТ „БИЈЕЉИНА“ БИЈЕЉИНА 
Павловића пут бб, Дворови   

ЗАХТЈЕВ  
за признавање стране високошколске квалификације (образовне исправе/периода 

студија) ради наставка образовања на студијским програмима  
Универзитета „БИЈЕЉИНА“ Бијељина 

(академско признавање) 

1.ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА 

Information about applicant 
ИМЕ/ FIRST NAME  

ПРЕЗИМЕ (И РОЂЕНО ПРЕЗИМЕ)/LAST NAME ( AND BIRTH NAME)  

ПОЛ/ GENDER Žensko/Female             Muško/Male  

ДАТУМ РОЂЕЊА/ DATE OF BIRTH  

ДРЖАВЉАНСТВО/ CITIZENSHIP  

 
2.ПОДАЦИ О СТРАНОЈ ВИСОКОШКОЛСКОЈ КВАЛИФИКАЦИЈИ ЗА КОЈУ СЕ ТРАЖИ 

ПРИЗНАВАЊЕ 

Information about higher education qualification 

Назив високошколске установе  
Original name of the higher education institution 

 

 

Адреса високошколске установе (држава, град, улица) 
Address of the higher education institution  
(country, city, street) 

 

 

 

Интернет адреса високошколске установе 
 Web site of the  higher education institution 

 

 

Назив студијског програма  
Study programme 

 

 

Назив стране високошколске квалификације  
на изворном језику 
Name of higher education qualification in original 
language  
(e.g. Bachelor of…,Magister der…Licenciado en…) 

 

 

 

 

Tрајање студија према наставном плану и програму   
Length of study accoding to study programme                      
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Mjeсец и година уписа на студије 
Month and year of enrollment                                       

 

 

Мјесец и година завршетка студија 
Month and year of graduation                                    

 

 

Датум издавања страног документа 
Document issue date 

 

 

 

3.СВРХА ПОДНОШЕЊА ЗАХТЈЕВА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ 

Statement of purpose of submitting your application 

Захтјев за признавање подносим у сврху/I’m submitting this application for the purposes of: 

Пријаве на студијски програм/Applying to study programme 

 Интегрисане академске студије фармације/Pharmacy 

 Основне академске студије психологије/Psychology 

 Сестринство/Nursing 

 Агрономија/Agroeconomics 

 Пољопривредна производња/Acricultural production 

 
4. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ УЗ ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА 
Enclosures to the application form 

a)oвјерена фотокопија издате  стране исправе /Certified copy of the foreign documents issued;  

б)oригинал додатка дипломи (уколико је издат)/Оriginal of the Diploma Supplement (if any);  

в)оригинално увјерење/потврда о положеним испитима/Official grade transcriptin original; 

г)оригинал, овјеренa фотокопијa или интернет линк студијског програма на основу којег је стечена страна 

високошколска диплома из којег су видљиви сљедећи подаци: назив програма, дужина трајања, врста студија, ниво 

студија, исход учења (знања, вјештине и компетенције које студент стиче), број ECTS бодова (ако су утврђени 

програмом), називи и кратак опис наставних предмета, модула, права у погледу наставка студија, права у погледу 

запошљавања; 

Original, certified copy оr web address of study programme valid at the time of entrythat includes:name of programme, official 

length, type (academic/proffessional), level (bachelor/master/PhD or other), competences (knowledge, skills and competences), 

ECTS credits (if applicable),curriculum with short description of modules or subjects, rights to further education, terms of 

employment with diploma in state of issue; 

д)превод докумената из тачке а), б), в), и г) извршен од стране овлашћеног преводиоца на један од језика у службеној 

употреби у БиХ/Translation of documents under paragraphs a), б), в), и г) performed by authorised translator into one of the 

official languages in BH.  

 

__________________________________ 

(потпис подносиоца захтјева/ 

Applicant's signature) 
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Образац број 2 

УНИВЕРЗИТЕТ „БИЈЕЉИНА“ БИЈЕЉИНА 
Павловића пут бб, Дворови 

 

САГЛАСНОСТ ЗА ПРОВЈЕРУ ПОДАТАКА/PERMITTION TO CHECK ALL DATA GIVEN 

ABOVE 

 

Овим дајем сагласност  Универзитету „БИЈЕЉИНА“ Бијељина да може, путем Центра за 

информисање и признавање докумената из области високог образовања  (ЕNIC/NARIC 

канцеларија Босне и Херцеговине), тражити додатне информације од високошколске установе 

која је издала моју страну високошколску исправу, као и за провјеру вјеродостојности исте 

I grant permission to the „BIJELJINA“ University, in coordination with Center for Information and 

Recognition of Higher Education Documents (ENIC/NARIC office of Bosnia and Herzegovina), to 

ask for additional information from higher education institution responsible for issuing my foreign 

higher education diploma and permission to investigate the authenticity of it. 

 

У/In ____________________, _________________________. 

 град/city (датум/date) 

 

__________________________________ 

(потпис подносиоца захтјева/ 

Applicant's signature) 
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