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Бања Лука, 22.02.2012. године. 



На основу члана 64. став (2) алинеја в) и члана 127. Закона о високом образовању 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 73/10 и 104/11), те члана 131. став (5)  

Статута Независног универзитета Бања Лука, број: 19/2012 од 26.01.2012. године, Сенат 

Независног универзитета  Бања Лука, на својој сједници одржаној дана 22.02.2012. године, 

д о н о с и 

П Р А В И Л Н И К 

О ПОСТУПКУ ЕКВИВАЛЕНЦИЈЕ РАНИЈЕ СТЕЧЕНИХ ЗВАЊА, ПОСТУПКУ 

ВРЕДНОВАЊА ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА И ПОСТУПКУ ПРИЗНАВАЊА 

СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА ЗА ПОТРЕБЕ НАСТАВКА 

ШКОЛОВАЊА НА НЕЗАВИСНОМ УНИВЕРЗИТЕТУ БАЊА ЛУКА 

 

Члан 1. 

(1) Овим Правилником ближе се уређујe поступак и критеријуми за еквиваленцију звања 

стеченог по ранијим прописима на Независном универзитету у Бања Лука, са новим 

звањем које се стиче у складу са Законом о високом образовању, Статутом и другим 

општим актима Независног универзитета у Бања Лука.  

(2) Овим Правилником утврђује се поступак и критеријуми за вредновање висошколских 

исправа стечених на другим високошколским установама, за потребе наставка образовања 

на Независном универзитету Бања Лука.  

(3) Овим Правилником утврђује се и поступак и критеријуми за признавање страних 

високошколских исправа, за потребе наставка образовања на Независном универзитету 

Бања Лука.  

Члан 2. 

(1) Поступак еквиваленције је поступак у коме се врши изједначавање стеченог звања које 

је раније стечено на Независном универзитету Бања Лука са новим звањем, у складу са 

актуелним прописима. 

 (2) Раније стечено звање је оно које је стечено по прописима који нису засновани на ECTS 

правилима студија.  

(3) Образовање које се стиче у складу са Законом о високом образовању је образовање 

које се стиче у сксладу са ECTS правилима студија.  

(4) Признавање страних високошколских исправа је поступак којим се имаоцу те исправе 

утврђује право на наставак образовања, односно право на укључивање у нивое високог 

образовања на Независном универзитету у Бања Лука.  

(5) Страна високошколска исправа је свака јавна исправа коју издаје страна 

високошколска установа, осим исправа које су стечене на територији бивше СФРЈ до 6. 

априла 1992. године и јавних исправа и документа из Споразума о узајамном признавању 



докумената у образовању и регулисању статусних питања ученика и студената 

(''Службени гласник Републике Српске'', број: 79/05), стечене на акредитованим 

високошколским установама у Републици Србији.  

(6) Сви појмови и термини који су у овом Правилнику коришћени у мушком или женском 

роду подразумијевају оба рода.  

Члан 3. 

(1) Факултети, односно организационе јединице Универзитета, односно надлежне 

комисије су дужне примјењивати одредбе овог Правилника на питања која су њиме 

регулисана.  

(2) Комисије су стручна тијела организационих јединица које на приједлог Наставно-

научног вијећа именује Ректор Универзитета, са мандатом од годину дана, за потребе 

провођења поступка регулисаног овим Правилником.  

(3) Одлуком о формирању комисије из става 2. овог члана утврђује се број, састав и 

мандат чланова комисије, као и друга питања од значаја за рад комисије.  

Члан 4. 

(1) Поступак еквиваленције се покреће на захтјев лица које је раније стекло звање на 

Независном Универзитету Бања Лука. Образац Захтјева чини саставни дио овог 

Правилника. 

(2) За поступак из става 1. овог члана надлежан је факултет, односно организациона 

јединица која је издала диплому о стеченом звању, односно факултет/организациона 

јединица  која је матична за ту област у вријеме подношења захтјева из става 1. овог 

члана.  

Члан 5. 

Уз захтјев за покретање поступка доставља се овјерена фотокопија дипломе, те други 

документи који су неопходни за одлучивање по захтјеву.  

Члан 6. 

(1) По пријему захтјева надлежна комисија за спровођење поступка еквиваленције ће 

припремити Извјештај о захтјеву, који ће садржавати приједлог еквиваленције. 

(2) У припреми извјештаја комисија врши увид у службену документацију, те на друге 

начине утврђује релевантне чињенице.  

(3) Извјештај садржи податке о подносиоцу захтјева и студију који је кандидат завршио, 

образложење и приједлог за еквиваленцију раније стеченог академског звања са 

одговарајућим новим академском звањем.  

(4) Рјешење о еквиваленцији доноси декан факултета.  



(5) Против рјешења о еквиваленцији може се поднијети приговор Наставно-научном 

вијећу факултета.  

(6) Одлука Наставно-научног вијећа је коначна.  

Члан 7. 

При предлагању одлуке о захтјеву, комисија ће се руководити сљедећим општим 

јединственим критеријумима за еквиваленцију:  

1. Раније стечено двогодишње више образовање, специјалистичко образовање 

стечено након основних петогодишњих студија, научно звање магистра наука/умјетности 

немају еквивалента у новим звањима.  

2. Раније стечено образовање након три године основних студија и стручно звање 

одређено законом, изједначиће се са новим звањем дипломирани (bachelor), уз назнаку 

одговарајуће области и стечених 180 ECTS бодова, односно у складу са важећим 

прописима о звањима. 

3. Раније стечено високо образовање и стручно звање одређено законом, након 

четири године основних студија, изједначиће се са новим звањем дипломирани (bachelor), 

уз назнаку области и стечених 240 ECTS бодова,  односно у складу са важећим прописима 

о звањима. 

4. Раније стечено високо образовање и стручно звање одређено законом, након пет 

година студирања изједначиће се са новим звањем master, уз назнаку области и стечених 

300 ECTS бодова.  

5. Раније стручно звање специјалисте, стечено након четворогодшњих основних 

студија и једногодишњих специјалистичких студија, изједначиће се са новим звањем 

master, уз назнаку одговарајуће области и стечених 300 ECTS бодова.  

Члан 8. 

При предлагању одлуке по захтјеву, комисија ће примјењивати законска рјешења и 

подзаконске акте усклађене са законом, којима се регулишу кориштење титула, стицање 

научних и стручних звања, те листу стручних, академских и научних звања који су на 

снази у вријеме доношења одлуке о захтјеву.  

Поступак и критеријуми за вредновање висошколских исправа стечених на другим 

високошколским установама, за потребе наставка образовања на Универзитету 

Члан 9. 

(1) Лице које је стекло висиокошколску исправу на другој високошколској установи ( у 

земљи и/или иностранству), а жели да настави школовање на Независном универзитету  

Бања Лука, подноси захтјев на посебном обрасцу факултету/организационој јединици 

Универзитета на који конкурише за упис, на обрасцу који чини саставни дио овог 

Правилника, који се доставља надлежној комисији из члана 3. став 2. овог Правилника.  



(2) Уз захтјев за упис доставља се извод из матичне књиге рођених, овјерена фотокопија 

дипломе, увјерење о положеним испитима, примјерак завршног рада (за други циклус) и 

наставни план и програм завршеног студија. Уколико је неки од наведених докумената 

сачињен на страном језику, подносилац је дужан доставити и превод таквих докумената, 

овјерен од овлаштеног судског тумача. 

 (3) Комисија, по пријему захтјева за упис, врши увид у службену евиденцију и 

достављену документацију, те друге информације до којих је дошла у сарадњи са 

надлежним органима, на основу чега констатује испуњеност услова за провођење 

поступка за наставак школовања на Универзитету.  

(4) Уколико Комисија утврди да нису испуњени прописани услови, али је њихово 

испуњење могуће уз додатне обавезе (полагање испита, семинарски радови, истраживачка 

пракса и слично), Комисија подноси приједлог наставно-научном/ наставно-умјетничком 

вијећу у којем установљава које обавезе подносилац треба испунити да би му се могао 

одобрити наставак студија.  

(5) Комисија у року, не дужем  од 30 дана од дана пријема захтјева из става 1. овог члана и 

подноси Извјештај са приједлогом декану факултета. 

(6) Извјештај и Приједлог Комисије садржи податке о подносиоцу захтјева и студију који 

је кандидат завршио, образложено мишљење о испуњењу услова, као и образложен 

приједлог за наставак студија.  

 (7) На основу Извјештаја и образложеног приједлога из претходног става овог члана, 

декан доноси рјешење у року од пет дана од дана њеног усвајања, којим се утврђује на 

којој години и цуклусу студија студент наставља школовање, са којим бројем бодова, те 

да ли има и које додатне обавезе.  

(8) Уз Извјештај из става 6. овог члана прилаже се увјерење о признатим испитима.  

(9) Против рјешења из става 7. овог члана може се поднијети приговор Наставно-научном 

вијећу факултета, у року од 15 дана од дана његовог пријема. 

 (10) Одлука Наставно-научног вијећа из става 9. овог члана је коначна.  

Члан 10. 

Наставно-научно/наставно-умјетничко вијеће факултета може за лице са завршеним 

вишим образовањем, које је трајало од четири до шест семестара, донијети одлуку о 

признавању одређеног броја ECTS бодова и одређивању допуне предмета, односно 

утврдити и друге услове за наставак студија за стицање дипломе са завршеним првим 

циклусом студија. 

Члан 11. 

(1) Право уписа на други циклус студија има лице из члана 10. овог Правилника: а) у 

случају када је студиј на Универзитету организован по моделу 3+2 (180+120 ECTS бодова) 

са најмање завршеним трогодишњим студијем. б) у случају када је студиј на Универзитету 



организован по моделу 4+1 (240+60 ECTS бодова) са најмање завршеним 

четворогодишњим студијем.  

(2) Уколико програмски садржај завршеног школовања по ранијим прописима битно 

одступа од садржаја нових програма утврдиће се додатни услови које лице мора да испуни 

да би се донијела одлука о наставку школовања. Уколико се утврди да су додатни услови 

које лице треба испунити у таквом обиму да онемогућавају редовно праћење наставе на 

другом циклусу студија, факултет има право да донесе негативну одлуку о упису на други 

циклус студија и упути лице на упис првог циклуса студија.  

Члан 12. 

(1) Лице које је завршило постдипломске студије и стекло академски назив магистра 

наука/умјетности, има право уписа докторских студија на сродном студијском програму у 

ону годину студија у коју га квалификује претходно признати број ECTS бодова. 

(2) Под сродним студијским програмом подразумијевају се студијски програми и профили 

који припадају истом научном/умјетничком пољу.  

(3) Лице из става 1 овог члана стиче академски назив доктора наука / умјетности када 

изради и одбрани докторску дисертацију.  

Поступак и критеријуми за вредновање висошколских исправа стеченх по ранијим 

прописима 

Члан 13. 

 (1) У поступку из члана 9. овог Правлника, уколико је подносилац захтјева за наставак 

образовања звање стекао на Универзитету и Универзитетима у Републици Српској према 

ранијим прописима, вредновање се врши на сљедећи начин: а) сваки семестар по 30 ECTS 

бодова; б) завршни рад: 1) додипломски 15 ECTS бодова; 2) специјалистички 30 ECTS 

бодова; 3) магистарска теза 60 ECTS бодова.  

(2) Бодови за завршни рад из тачке б) остварују се само по једном основу.  

 (3) Укупан број ECTS бодова остварених по претходна два основа не може бити већи од 

420.  

(4) Одредба из става 1. овог члана се не односи на лица која су стекла диплому на 

Факултетима / Академији умјетности на оним студијским програмима за стицање дипломе 

магистра наука/умјетности који заједно са основним студијама трају дуже од пет година.  

Члан 14. 

У осталим аспектима поступка за вредновање високошколске исправе стечене на 

Универзитету и Универзитетима у Републици Српској по ранијим прописима за потребе 

наставка образовања на Универзитету на одговарајући начин се примјењују одредбе 

чланова 9-13 овог Правилника.  

Члан 15. 



(1) Универзитет, односно факултети у саставу Универзитета воде евиденцију о 

признавању домаћих и страних високошколских исправа. 

(2) Документација о признавању домаћих и страних високошколских исправа трајно се 

чува у Архиву Универзитета, односно факултета. 

ДИО ТРЕЋИ  

Члан 16. 

(1) Трошкове поступка регулисаног овим Правилником сноси подносилац захтјева.  

(2) Висину трошкова из става 1. овог члана утврђује надлежни орган Универзитета, 

односно факултета. 

Члан 17. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се на web страници 

Универзитета.  

Члан 18. 

Ступањем на снагу овог Правилника престају да важи Правилник о признавању страних 

високошколских исправа  број: 09-1328-3д/09 од 09.07.2009. године. 

 

Број: 127-12/12                                                                            ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

СЕНАТА 

Дана: 22.02.2012. године.                                                     Проф. др Момчило Сакан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОГ БРОЈ 1. 

НЕЗАВИСНИ УНИВЕРЗИТЕТ БАЊАЛУКА 

Ул. Вељка Млађеновића 12е  

БАЊА ЛУКА 

 

На основу члана 127. став 1. Закона о високом образовању („Службени гласник 

Републике Српске 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 131. став 5. Статута Независног 

универзитета Бања Лука (19/2012 од 26.01.2012. године) и члана 4. став 1. Правилника о 

поступку еквиваленције раније стечених звања, поступку вредновања високошколских 

исправа и поступку признавања страних високошколских исправа за потребе наставка 

школовања на независном универзитету Бања Лука, број: 127-12/12 од дана: 22.02.2012.,        

п о д н о с и м                                                       

З  А  Х  Т  Ј  Е  В  

              за еквиваленцију звања стеченог по ранијим прописима  

 

1.   ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА 

Име Име оца  Презиме (и рођено презиме)/  

Датум рођења Мјесто и држава рођења/  

Држављанство Пол/:       Ţensko/       Muško 

Улица и број Поштански број и мјесто  

Држава Електронска пошта 

Број телефона (кућни/посао)/ Број мобилног телефона 

 

2.   АДРЕСА НА КОЈУ ЋЕ БИТИ ДОСТАВЉЕНО РЈЕШЕЊЕ  

 

Име и презиме: 



 

Улица и број: 

 

Поштански број и мјесто:                                                                    Држава: 

 

3.   ПОДАЦИ О РАНИЈЕ СТЕЧЕНОМ ЗВАЊУ ЗА КОЈУ СЕ ТРАЖИ 

ЕКВИВАЛЕНЦИЈА 

Назив високошколске установе на изворном језику 

 

Адреса високошколске установе (држава, град, улица) 

 

Интернет адреса високошколске установе 

 

Назив студијског програма  

 

Начин студирања (редовни, ванредни, е-learning) 

Назив страног високошколског звања на изворном језику 

 

Врста студија 

1.  академске              2.  струковне  

Службено трајање студија  _______година. 

 

Датум уписа на студије: 

 

Датум завршетка студија: 

 

Врста високошколске исправе којом је стечено раније звање: 

Датум издавања и број свисокошколске исправе којом је стечено раније звање:                          

 



Тачан назив раније стеченог звања: 

 

  

  

4. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ УЗ ЗАХТЈЕВ 

1. oвјерена фотокопија високошколске исправе којом је стечено звање; 

2.  овјерена фотокопија додатка дипломи (уколико је издат); 

3.  оригинално увјерење/потврда о положеним испитима; 

4. оригинал или овјерену фотокопију сажетка студијског програма или наставног 

плана студија; 

5. извод из матичне књиге рођених; 

6. увјерење о држављанству; 

7. доказ о уплати накнаде за трошкове еквиваленције:  

8. превод докумената који су издати на страном језику, извршен од стране сталног 

судског тумача регистрованог у Босни и Херцеговини на један од језика у 

службеној употреби у БиХ. 

9. ___________________________________________________________________ 

10. ___________________________________________________________________ 

   

Изјављујем под материјалном и кривичном одговорношћу да су горе наведени 

  подаци тачни. 

 

У Бањој Луци, ______________. године.                              ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА 

                   

  

 

 

 

 

             

             

 



 

 

 

 

ПРИЛОГ БРИЈ 2.  

НЕЗАВИСНИ УНИВЕРЗИТЕТ БАЊА ЛУКА 

Б А Њ А   Л У К А 

Број:____________/_____ 

Датум:_______________ 

 

 Одлуком Ректора Независног универзитета Бања Лука број:_____________ 

од______________ именована је Комисија за спровођење поступка еквиваленције раније 

стечених звања на факултету ___________________________________________, у саставу: 

1.   ____________________________________________________, предсједник 

2.   ____________________________________________________, члан 

3.   ____________________________________________________, члан. 

 

 Студентска служба је дана __________________. године доставила Комисији 

Захтјев _____________________________ из ______________________________________, 

ЈМБГ: ___________________________________________, за еквиваленцију раније 

стеченог звања ______________________________________________. 

 

Након извршеног увида у чињенично стање и приложену документацију, Комисија 

подноси, сљедећи 

И З В Ј Е Ш Т А Ј                                                                                                                                                                                    

о еквиваленцији раније стеченог звања 

 

1.   ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА 

 

Име и презиме  

Име једног родитеља  



Датум и мјесто рођења  

Држављанство  

Мијесто пребивалишта и боравишта  

Адреса становања  

Улица и број  

 

2.   ПОДАЦИ О СТРАНОЈ ВИСОКОШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ НА КОЈОЈ ЈЕ 

СТЕЧЕНО РАНИЈЕ ЗВАЊЕ 

 

Назив високошколске установе на 

језику земље издаваоца исправе 

којом је стечено звање 

 

Адреса високошколске установе 

(држава, град, улица и број) 

 

Интернет адреса високошколске 

установе 

 

Назив студијског програма  

Начин студирања  

Назив стеченог академског 

(стручног) назива на језику земље 

издавања исправе 

 

Трајање студија (семестара – 

година) 

 

Број, мјесто и датум издавања  

високошколске исправе 

 

Освојени број ЕЦТС бодава у току 

студија  

 

 

3.  ПОПИС ПРИЛОЖЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

1. oвјерена фотокопија високошколске исправе којом је стечено звање; 

2.  овјерена фотокопија додатка дипломи (уколико је издат); 

3.  оригинално увјерење/потврда о положеним испитима; 

4. оригинал или овјерену фотокопију сажетка студијског програма или наставног плана 

студија; 

5. извод из матичне књиге рођених; 

6. увјерење о држављанству; 

7. доказ о уплати накнаде за трошкове еквиваленције:  



8. превод докумената који су издати на страном језику, извршен од стране сталног судског 

тумача регистрованог у Босни и Херцеговини на један од језика у службеној употреби у 

БиХ. 

9. ___________________________________________________________________ 

10. ___________________________________________________________________ 

 

4.   ПРИЈЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

 На основу извршеног увида у захтјев подносиоца и приложену документацију, 

Комисија предлаже Декану ___________________ факултета да донесе Рјешенње којим се 

врши еквиваленција раније стеченог звања _____________________________________ 

стеченог __________________________________________________________________ са 

звањем __________________________________________________________________ у 

складу са важећим Законом о звањима и Правилником о листи струковних, академских и 

научних звања.         

        ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

 

        1. _____________________ 

        2. _____________________ 

        3. _____________________ 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРИЛОГ БРОЈ 3.  

НЕЗАВИСНИ УНИВЕРЗИТЕТ БАЊАЛУКА 

Ул. Вељка Млађеновића 12е  

БАЊА ЛУКА 

 

На основу члана 127. став 1. Закона о високом образовању („Службени гласник 

Републике Српске 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 131. став 5. Статута Независног 

универзитета Бања Лука (19/2012 од 26.01.2012. године) и члана 9. став 1. Правилника о 

поступку еквиваленције раније стечених звања, поступку вредновања високошколских 

исправа и поступку признавања страних високошколских исправа број: 127-12/12 од дана: 

22.02.2012),   п о д н о с и м                                                       

З  А  Х  Т  Ј  Е  В  

              за признавање домаће/стране високошколске исправе - ради наставка 

школовања на НУБЛ-у 

 

1.   ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА 

Име Име оца  Презиме (и рођено презиме)/  

Датум рођења Мјесто и држава рођења/  

Држављанство Пол/:       Ţensko/       Muško 

Улица и број Поштански број и мјесто  

Држава Електронска пошта 

Број телефона (кућни/посао)/ Број мобилног телефона 

 

2.   АДРЕСА НА КОЈУ ЋЕ БИТИ ДОСТАВЉЕНО РЈЕШЕЊЕ  



 

Име и презиме: 

 

Улица и број: 

 

Поштански број и мјесто:                                                                    Држава: 

 

3.   ПОДАЦИ О РАНИЈЕМ ПРИЗНАВАЊУ ИСПРАВЕ 

3.1. Да ли сте раније добили од стране надлежних органа у Босни и Херцеговини акт 

о нострификацији или признавању (одлуку, рјешење, закључак) стране 

високошколске исправе чије признавање тражите?                                  ДА                            

НЕ 

3.2.  Уколико је ваш одговор позитиван, молимо приложите фотокопију акта о  

 нострификацији или признавању. 

   

4.   ПОДАЦИ О СТРАНОЈ ВИСОКОШКОЛСКОЈ КВАЛИФИКАЦИЈИ  

ЗА КОЈУ СЕ ТРАЖИ ПРИЗНАВАЊЕ 

Назив високошколске установе на изворном језику 

Адреса високошколске установе (држава, град, улица) 

 

Интернет адреса високошколске установе 

 

Назив студијског програма  

Начин студирања (редовни, ванредни, е-learning) 

Назив стране високошколске квалификације на изворном језику 

Врста студија 

1.  универзитетске              2.  струковне  

Службено трајање студија  _______година. 

 

Датум уписа на студије: 

 



Датум завршетка студија: 

 

Врста високошколске исправе чије признање се тражи: 

Датум издавања и број стране високошколске исправе                           

 

Услови стицања стране високошколске дипломе (заокружи)                     

 Завршни рад 

 Завршни испит 

 остало  

 

5.  ПРЕТХОДНО ОБРАЗОВАЊЕ 

5.1.   Oсновно и средњoшколско образовање 

 

Назив институције Мјесто и држава Година уписа 

 

Година 

заврше

тка  

    

    

    

 

 5.2.   Претходно стечено или похађано више или високо образовање  

Називи сједиште институције  Стечена квалификација 

 

Година 

уписа 

 

Година 

завршетка 

 

    

    

    

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ УЗ ОБРАЗАЦ         

ЗАХТЈЕВА 



1. oвјерена фотокопија домаће/стране високошколске исправе 

2. овјерена фотокопија додатка дипломи (уколико је издат) 

3. оригинално увјерење/потврда о положеним испитима 

4. оригинал или овјерену фотокопију сажетка студијског програма или 

наставног плана студија 

5. извод из матичне књиге рођених 

6. увјерење о држављанству 

7. доказ о уплати накнаде за трошкове признавања  

8. превод докумената издатих на страном језику извршен од стране сталног 

судског тумача регистрованог у Босни и Херцеговини на један од језика у 

службеној употреби у БиХ. 

9. _________________________________________________________________ 

10. _________________________________________________________________ 

НАПОМЕНЕ: 

1. Поступак признавања се не спроводи за јавне исправе стечене на 

територији бивше СФРЈ до 06.априла 1992. године нити за јавне исправе и 

документе стечене на акредитованим високошколским установама у Републици 

Србији.   

2. Сажетак студијског програма или наставног плана на изворном 

(оригиналном) језику странка може одштампати са интернет странице 

високошколске установе, под условом да је на документу јасно наведен линк са 

којег је преузет, те да је у питању програм/план по којем је странка студирала. 

3. Странке које су, у току студија прелазиле са једне на другу високошколску 

установу, дужне су доставити  увјерење о положеним испитима са свих 

високошколских установа на којима су студирале.  

4. У складу са одредбама Закона о високом образовању Републике Српске, 

Статутом Независног универзитета Бањалука и Правилника о поступку 

еквиваленције раније стечених звања, поступку вредновања високошколских 

исправа и поступку признавања страних високошколских исправа, у поступку 

признавања  не додјељује се стручни, односно академски или научни назив, већ се 

формално потврђује вриједност стране високошколске дипломе ради наставка 

школвања на Независном универзитету. 

Изјављујем под материјалном и кривичном одговорношћу да су горе наведени 

  подаци тачни. 

 

У Бањој Луци, ______________. године.                              ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА 

                   

  



 

 

 

 

   ПРИЛОГ БРОЈ 4. 

НЕЗАВИСНИ УНИВЕРЗИТЕТ БАЊА ЛУКА 

Б А Њ А   Л У К А 

Број:____________/14 

Датум:_______________ 

 

 Одлуком Ректора Независног универзитета Бања Лука број:_____________ 

од______________ именована је Комисија за признавање домаће/стране високошколске 

исправе подносиоца захтјева __________________________________________________ из 

___________________________________, у саставу: 

1.   ____________________________________________________, предсједник 

2.   ____________________________________________________, члан 

3.   ____________________________________________________, члан. 

 

Након извршеног увида у чињенично стање и приложену документацију, Комисија 

подноси, сљедећи 

И З В Ј Е Ш Т А Ј                                                                                                                                                                                    

о признавању домаће/стране високошколске исправе 

 

1.   ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА 

 

Име и презиме  

Име једног родитеља  

Датум и мјесто рођења  

Држављанство  

Мијесто пребивалишта и боравишта  

Адреса становања  

Улица и број  

 



 

 

 

2.   ПОДАЦИ О ДОМАЋОЈ/СТРАНОЈ ВИСОКОШКОЛСКОЈ ИСПРАВИ 

 

Назив високошколске установе на 

језику земље издаваоца исправе 

 

Адреса високошколске установе 

(држава, град, улица и број) 

 

Интернет адреса високошколске 

установе 

 

Назив студијског програма  

Начин студирања  

Назив страног академског 

(стручног) назива на језику земље 

издавања исправе 

 

Трајање студија (семестара – 

година) 

 

Мјести и датум издавања стране 

високошколске исправе 

 

Освојени број ЕЦТС бодава у току 

студија 

 

 

3.  ИСПИТИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИЗНАТИ 

 

Након детаљног проучавања достављене документације, закључили смо да се кандидату 

могу признати сљедећи испити положени на ___________________факултету, студијски 

програм/одсјек/смјер _______________________________________________. 

 
Р.бр Назив испита положеног 

на другој ВШУ 

Назив испита који се признаје на 

НУБЛу 

Оцјена са 

испита 

(словима) 

Оцјена 

са 

испита 

(бројем) 

Број 

ECTS 

бодова 

који се 

признаје 

 

1      

2      

3      

4      

5      



6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

УКУПНО ПРИЗНАТИ БРОЈ  ECTS  БОДОВА  

 

Имајући у виду претходно образовање кандидата и специфичности студијског програма 

на који кандидат жели да се препише, а у циљу стицања одговарајућег претходног знања 

из појединих наставних модула/предмета, Комисија је мишљења да кандидат треба 

положити сљедеће диференцијалне испите: 

 

 
Р.бр Назив диференцијалног испита Број ECTS бодова 

1   

2   

3   

 

Комисија је такође утврдила да се кандидату могу признати положени испити са године на 

коју се уписује или виших година _____________________факултета: 

 

 
Р.бр Назив диференцијалног испита Број ECTS бодова 

1   

2   

3   

 

 

4.  ПОПИС ПРИЛОЖЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 



1.   Овјерена копија ( оригинал ) стране високошколске исправе 

2.   Овјерена копија ( оригинал ) превода стране високошколске исправе 

3.   Овјерена копија студијског програма 

4.   Овјерен копија ( оригинал ) превода студијског програма 

5.   Оригинално увјерење и превод увјерења о положеним испитима 

6.   _________________________________________________________ 

7.   _________________________________________________________ 

 

5.   ПРИЈЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

 На основу извршеног увида у захтјев подносиоца и приложену документацију, 

Комисија предлаже Декану __________________ факултета да донесе Рјешење којим се 

признаје страна високошколска исправа _____________________________________, број 

_________________од________________ која је еквивалентна броју ______________ 

ЕЦТС бодова и називу _________________, односно нивоу студија________________, те 

му се омогућава наставак студија на Независном универзитету Бањаа Лука на _______ 

цилусу, __________ година студија. Подносиоцу захтјева се утврђује – не утврђује обавеза 

полагања диференцијалних испита, како слиједи:  

1. ____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 

…… 

 

        ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

 

        1. _____________________ 

        2. _____________________ 

        3. _____________________ 

                                                                               

 

 



 

 

 

          PRILOG BROJ 5. 

NEZAVISNI UNIVERZITET BANJA LUKA 

EKONOMSKI FAKULTET 

 

Broj: ________/16 

Dana: _______.2016. godine. 

 

Na osnovu člana 72. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske („Sluţbeni 

glasnik Republike Srpske“ broj 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 i 90/16), člana 61. 

stav 2. tačka 6. Statuta Nezavisnog univerziteta Banja Luka (broj 19/2012, od 25.01.2012. 

godine) i člana 9. stav 7. Pravilnika o postupku ekvivalencije ranije stečenih znanja, 

postupku vrednovanja visokoškolskih isprava i postupku priznavanja stranih 

visokoškolskih isprava za potrebe nastavka školovanja na Nezavisnom univerzitetu Banja 

Luka (broj 127-12/12 od 22.02.2012. godine, Dekan Ekonomskog fakulteta,            d o n o 

s i 

 

R J E Š E NJ E 

 

1. Utvrđuje se da je MARKO (Milana) MARKOVIĆ, JMB 2312998102732, rođen 

23.12.1998. godine u Podgorici, Crna Gora, drţavljanin Crne Gore, sa mjestom 

prebivališta u Podgorici, ulica Njegoševa 52. (u daljem tekstu: Podnosioc zahtjeva), upisan 

studijske 2010/2011 godine u prvu godinu studija na osnovne akademske studije, studijski 

program Preduzetnička ekonomija, koji realizuje Ekonomski fakultret Podgorica 

Univerziteta Crne Gore, u trajanju od tri (4) godine i obimom 240 ECTS kredita. 

2. Podnosioc zahtjeva je u toku studija poloţio 21 (dvadesetjedan) predmet i postigao 126 

ECTS kredita. 

3. Upisani studij na Ekonomskom fakultetu u Podgorici odgovara akademskom studiju prvog 

ciklusa na Nezavisnom Univerzitetu Banja Luka – Ekonomski fakultet, u obimu 240 

ECTS bodova. 

4. Podnosiocu zahtjeva se priznaje strana visokoškolska isprava Uvjerenje o poloţenim 

ispitima broj: _________ od _____ godine sa ukupno poloţenih ____ predmeta, odnosno 

postignutih _____ ECTS bodova, a prema Izvještaju Komisije za priznavanje 

visokoškolskih isprava, koji čini sastavni dio ovog Rješenja. 

5. Podnosiocu zahtjeva se odobrava upis na  ___ godinu prvog ciklusa akademskih studija, 

na studijski program Ekonomija i poslovanje – Modul Poslovna ekonomija  u obimu 240 

ECTS bodova. 

6. Podnosiocu zahtjeva se utvrđuje obaveza polaganja diferencijalnih ispita iz prethodnih 

godina studija, koje je duţan poloţiti prije polaganja ispita iz predmeta godine na koju mu 

je odobren upis: 

Prva godina studija: 

- Sociologija, vrednovan sa 8 ECTS bodova. 

Druga godina studija: 



- Poslovna informatika, vrednovan sa 7 ECTS bodova. 

   7.    Podnosiocu zahtjeva se priznaju ispiti iz tekuće i viših godina studija, kako slijedi: 

 

 8.   Ovo Rješenje će se upisati u Registar priznatih visokoškolskih isprava. 

 9.   Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a o izvršenju istog staraće se studentska                                                                   

       sluţba Univerziteta. 

 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 

Marko (Milana) Marković je dana 12.09.2016. godine podnio studentskoj sluţbi 

Univerziteta zahtjev za priznavanje ispita poloţenih na Ekonomskom fakultetu Podgorica 

Univerziteta Crne Gore i upis na odgovarajuću godinu studija na studijskom programu 

Ekonomija i poslovanje. Uz Zahtjev je priloţio sljedeća dokumenta: 

- Uvjerenje o poloţenim ispitima izdato od strane Ekonomskog fakulteta Podgorica, broj: 

_________ od _____ 2016. godine; 

- Izvod iz matične knjige rođenih, 

- Uvjerenje o drţavljanstvu, 

-  _______________________, 

 

Komisija za priznavanje visokoškolskih isprava Ekonomskog fakulteta izvršila je uvid u 

zahtjev i priloge uz zahtjev i dostavila dekanu fakulteta Izvještaj sa prijedlogom za 

priznavanje strane visokoškolske isprave – Uvjerenja o poloţenim ispitima broj: _____ od 

_____ godine i prijedlogom priznavanja ispita i ECTS bodova prema licenciranom 

studijskom programu Ekonomijai i poslovanje, te prijedlogom za odobravanje nastavka 

školovanja na Ekonomskom fakultetu Nezavisnog univerziteta Banja Luka i upis na ___ 

godinu prvog ciklusa akademskih studija na studijski program Ekonomija i poslovanje  u 

obimu 240 ECTS bodova. Izvještaj Komisije čini sastavni dio ovog Rješenja. 

 

Kako je cjelokupan postupak priznavanja strane visokoškolske i sprave i utvrđivanja 

uslova za upis na studijski program Ekonomija i poslovanje proveden u skladu sa 

Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srpske, Statutom Nezavisnog univerziteta 

Banja Luka i Pravilnikom o postupku ekvivalencije ranije stečenih zvanja, postupku 

vrednovanja visokoškolskih isprava i postupku priznavanja stranih visokoškolskih isprava 

za potrebe nastavka školovanja na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka, odlučeno je kao 

u dispozitivu ovog Rješenja. 

 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog Rješenja dozvoljen je Prigovor Nastavno-

naučnom vijeću Ekonomskog fakulteta u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. 

 

 

DOSTAVLJENO:                                                                          D E K A N                                                                      

1. Imenovanom,                                                                   Doc. dr Saša Čekrlija 

2. U dosije imenovanog, 

3. Komisiji za priznavanje VŠI, 



4. NUBL, 

5. a/a 

 

 

 

 


