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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг бр. 1
Београд
ЗАХТЕВ
ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ ИСПРАВЕ
APPLICATION
FOR THE RECOGNITION OF A FOREIGN HIGHER EDUCATION DOCUMENT
* НАПОМЕНА: Захтев се попуњава ШТАМПАНИМ СЛОВИМА на српском или
енглеском језику.
* NOTE: The Application is to be filled in CAPITAL LETTERS, either Serbian or
English language.

I

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
INFORMATION ABOUT APPLICANT

1. Име
(First name)

_____________________________________________

2. Име једног родитеља
(Parent’s first name)

_____________________________________________

3. Презиме (девојачко презиме)
(Surname (Maiden name))
4. Пол (Sex)

____________________________(________________)
 женски (Female)

5. Датум рођења (Date of Birth)

 мушки (Male)
___.___._________

6. Место, општина и држава рођења (Place, Municipality, Country of birth)
____________________/____________________/
_________________________________________
7. Држављанство (Citizenship)

_____________________________________________

8. Адреса на коју подносилац жели да му буду достављани акти Универзитета у
поступку признавања (Address):
Улица и број (Street and Number) ____________________________________________
Поштански број и место (Postal code, Place/City)
_____________________________________________
1

9. Електронска адреса (E-mail) _____________________________________________
10. Број телефона (Phone number)
1

______________________

Молимо Вас да унос буде читак (Please put in a legible e-mail address).
1
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ПОДАЦИ О СТЕЧЕНОЈ СТРАНОЈ ВИСОКОШКОЛСКОЈ ИСПРАВИ ЗА
КОЈУ СЕ ТРАЖИ ПРИЗНАВАЊЕ
INFORMATION ABOUT HIGHER EDUCATION DOCUMENT FOR WHICH
THE RECOGNITION IS REQUESTED

1. Назив високошколске установе (Name of the institution of higher education)
Универзитет (University)

_________________________________________________

Факултет (Faculty/School/College) ___________________________________________
Град и држава (City, Country) ______________________________________________
2. Ниво студија (Level of Studies):
 основне (интегрисане) академске студије (Undergraduate academic studies)
 основне струковне студије (Undergraduate vocational studies)
 мастер академске студије (Master academic studies)
 специјалистичке академске студије (Specialist academic studies)
 специјалистичке струковне студије (Specialist vocational studies)
3. Исправа је стечена након савладане здравствене специјализације (the document
was issued after the completed health specialization) 
4. Пун назив студијског програма (Full name of the study programme)
_____________________________________________________________________
4. Званично трајање студијског програма (године/семестри/број ЕСПБ бодова)
Official length of study program (Years/semesters/ECTS)
_________/_________/________
5. Година уписа (Year of enrollment)

_________

6. Датум завршетка студија (Date of completion of studies)

___.___.________.

7. Датум издавања исправе (Date of issuance of the document)

___.___.________.

8. Начин студирања (Form of study)
 студије у седишту установе (Full-time)
 студије на даљину (Distance learning)
 друго (прецизирати) (Other (please specify))
_________________________________________________
9. Стечени назив (Acquired title) _____________________________________________

2
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III

ПОДАЦИ О ПРЕТХОДНОМ ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
ПОДНОСИЛАЦА ЗАХТЕВА РАДИ УПИСА
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ ИЛИ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 2
INFORMATION ABOUT THE PREVIOUS HIGHER EDUCATION OF
APPLICANTS INTERESTED IN ENROLLING AT SPECIALIST OR
DOCTORAL ACADEMIC STUDIES

1. Назив високошколске установе (Name of the institution of higher education)
Универзитет (University)

_________________________________________________

Факултет (Faculty/School/College) ___________________________________________
Град и држава (City, Country)

______________________________________________

2. Пун назив студијског програма основних академских студија
(Full name of the study programme of undergraduate academic studies)
_____________________________________________________________________
3. Званично трајање студијског програма (године/семестри/број ЕСПБ бодова)
Official length of study program (Years/semesters/ECTS)
_________/_________/________
4. Година уписа (Year of enrollment)

_________

5. Датум завршетка студија (Date of completion of studies)

___.___.________.

6. Датум издавања исправе (Date of issuance of the document)

___.___.________.

7. Начин студирања (Form of study)
 студије у седишту установе (Full-time)
 студије на даљину (Distance learning)
 друго (прецизирати) (Other (please specify))
_________________________________________________
8. Стечени назив (Acquired title) _____________________________________________

2

Попуњавају подносиоци захтева за признавање ради уписа докторских и
специјалистичких академских студија (to be filled in only by the applicants interested in
enrolling at the doctoral or specialist academic studies).
3
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СВРХА ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА 3
PURPOSE OF APPLICATION

 Упис наредног нивоа (Enrollment at the next level)
 Упис истог нивоа (Enrollment at the same level)
 Укључивање у започети ниво високог образовања на основним академским
студијама (признавање уверења о пређеном делу студијског програма)
Continuation of the same level of higher education - Undergraduate academic
studies (recognition of a higher education document issued following the
uncompleted level of studies)
 Признавање уверења о пређеном делу студијског програма након претходно
оствареног уписа на Универзитет у Београду
Recognition of a higher education document issued following the uncompleted level
of studies for applicants previously enrolled at the University of Belgrade
Упис здравствене специјализације или уже здравствене специјализације
Enrollment at the level of health specialization or health sub-specialization
 здравствена специјализација (Health specialization)
oбласт (Field) __________________________________________________
 ужа здравствена специјализација (Health sub-specialization)
oбласт (Field) __________________________________________________
1. Ниво високог образовања (Level of higher education)
 основне (интегрисане) академске студије (Undergraduate academic studies)
 основне струковне студије (Undergraduate vocational studies)
 мастер академске студије - 60 ЕСПБ (Master academic studies - 60 ECTS)
 мастер академске студије - 120 ЕСПБ (Master academic studies - 120 ECTS)
 специјалистичке академске студије (Specialist academic studies)
 специјалистичке струковне студије (Specialist vocational studies)
 докторске академске студије (Doctoral аcademic studies)
2. Факултет (Faculty)
 Архитектонски факултет (Faculty of Architecture)
 Биолошки факултет (Faculty of Biology)
 Географски факултет (Faculty of Geography)
3

Молимо Вас да заокружите највише по једно поље у свакој од рубрика за
попуњавање (Please choose only one of the options in each category).
4
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 Грађевински факултет (Faculty of Civil Engineering)
 Економски факултет (Faculty of Economics)
 Електротехнички факултет (School of Electrical Engineering)
 Математички факултет (Faculty of Mathematics)
 Машински факултет (Faculty of Mechanical Engineering)
 Медицински факултет (School of Medicine)
 Пољопривредни факултет (Faculty of Agriculture)
 Правни факултет (Faculty of Law)
 Православни богословски факултет (Faculty of Orthodox Theology)
 Рударско-геолошки факултет (Faculty of Mining and Geology)
 Саобраћајни факултет (Faculty of Transport and Traffic Engineering)
 Стоматолошки факултет (Faculty of Dental Medicine)
 Технички факултет у Бору (Technical Faculty in Bor)
 Технолошко-металуршки факултет (Faculty of Technology and Metallurgy)
 Учитељски факултет (Teacher Education Faculty)
 Факултет безбедности (Faculty of Security)
 Факултет ветеринарске медицине (Faculty of Veterinary Medicine)
 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
(Faculty for Special Education and Rehabilitation)
 Факултет за физичку хемију (Faculty for Physical Chemistry)
 Факултет организационих наука (Faculty of Organizational Sciences)
 Факултет политичких наука (Faculty of Political Sciences)
 Факултет спорта и физичког васпитања (Faculty of Sports and Physical
Education)
 Фармацеутски факултет (Faculty of Pharmacy)
 Физички факултет (Faculty of Physics)
 Филозофски факултет (Faculty of Philosophy)
 Филолошки факултет (Faculty of Philology)
 Хемијски факултет (Faculty of Chemistry)
 Шумарски факултет (Faculty of Forestry)
 Универзитет у Београду – студије при Универзитету (University of Belgrade
– Studies organized at the University of Belgrade)
4. Пун назив студијског програма (Full name of the study programme)
_________________________________________________________________________
5
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Уз захтев се прилаже следећа документација:
 два примерка оверене фотокопије дипломе 4 и додатка дипломи;
 два примерка превода дипломе и додатка дипломи 5 оверених од стране
овлашћеног судског тумача;
 доказ о плаћеним трошковима поступка;
 доказ о насталој промени имена или презимена.
Кандидат који покреће поступак ради наставка образовања на специјалистичким или
докторским академским студијама прилаже још и:
 два примерка оверене фотокопије дипломе са првог нивоа високог
образовања (основне академске студије) и додатка дипломи;
 два примерка превода дипломе са првог нивоа високог образовања (основне
академске студије) и додатка дипломи оверених од стране овлашћеног
судског тумача.
* НАПОМЕНА: Кандидат није у обавези да преводи документацију високошколских
исправа стечених у: Босни и Херцеговини, Републици Македонији, Републици
Словенији, Републици Хрватској и Црној Гори, под условом да су те исправе издате на
неком од следећих службених језика наведених држава: босански, македонски,
словеначки, српски, хрватски и црногорски.

У (in) ______________________________ (град/city), ___.___.________ (датум/date).
________________________________
(потпис/signature)

4

Изузетно, уколико у тренутку покретања поступка признавања кандидату није
издата диплома, он подноси уверење о дипломирању или другу јавну исправу о
успешном завршетку програма високог образовања, која је привременог карактера и
служи за утврђивање права њеног носиоца до издавања дипломе. Кандидат је у обавези
да до окончања поступка признавања Универзитету достави две оверене фотокопије
дипломе и оригинални примерак на увид.
5
Кандидат на чије име није издат додатак дипломи, прилаже два примерка
оверене фотокопије списка положених испита и два примерка превода списка
положених испита оверених од стране овлашћеног судског тумача.
6

