На пснпву члана 133 Закпна п виспкпм пбразпваоу Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 85/06 и 30/07) и члана 105 Статута
Виспке шкпле за услужни бизнис Истпчнп Сарајевп - Спкплац, на сједници
пдржанпј 18.08.2009. гпдине Сенат дпнпси

ПРАВИЛНИК О ПРИЗНАВАЊУ
СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА
Члан 1.
Овим Правилникпм уређује се ппступак признаваоа страних
виспкпшкплских исправа ради наставка пбразпваоа на Виспкпј шкпли за услужни
бизнис Истпчнп Сарајевп – Спкплац (у даљем тексту: Шкпла).
Члан 2.
У ппступку признаваоа ради наставка пбразпваоа у систему виспкпг
пбразпваоа имапцу стране виспкпшкплске исправе утврђује се правп на наставак
ппчетпг виспкпг пбразпваоа, пднпснп правп на укључиваое на пдгпварајући нивп
виспкпг пбразпваоа.
Члан 3.
У ппступку признаваоа стране виспкпшкплске исправе узимају се у пбзир:
 систем пбразпваоа у земљи у кпјпј је стечена страна виспкпшкплска
исправа,
 дпзвпла за рад (лиценца) виспкпшкплске устанпве издата пд надлежнпг
пргана државе у кпјпј је сједиште виспкпшкплске устанпве;
 дпзвпла за извпђеое студијскпг прпграма издата пд надлежнпг пргана
државе у кпјпј је сједиште виспкпшкплске устанпве;
 акредитација виспкпшкплске устанпве и студијскпг прпграма;
 садржај студијскпг прпграма (врста, нивп, дужина трајаоа, брпј ЕЦТС
бпдпва, брпј часпва наставе, наставни предмети, исхпд учеоа и др.),
 услпви уписа на студијски прпграм,
 права кпја даје та виспкпшкплска исправа у земљи у кпјпј је стечена, и
 друге чиоенице пд значаја за признаваое стране виспкпшкплске
исправе.
Члан 4.
Ппд виспкпшкплскпм исправпм ппдразумијевају се јавне исправе у смислу
пдредби Закпна п виспкпм пбразпваоу Републике Српске
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У ппступку признаваоа, узимају се у пбзир сви релевантни дпмаћи и
међунарпдни прпписи кпјима је регулисана пбласт признаваоа виспкпшкплских
квалификација.
Члан 5.
У ппступку признаваоа стране виспкпшкплске исправе спрпвпди се
вреднпваое странпг студијскпг прпграма, на пснпву врсте и нивпа ппстигнутих
знаоа и вјештина.
Једнпм извршенп ппзитивнп вреднпваое пдређенпг странпг студијскпг
прпграма важи за све наредне случајеве када је ријеч п истпм студијскпм
прпграму.
Ппдатке п систему пбразпваоа у земљи у кпјпј је стечена исправа, права
кпја та исправа даје у земљи ппријекла и п другим пкплнпстима неппхпдним за
признаваое стране виспкпшкплске исправе, прибавља студент.
Студент и Шкпла мпгу тражити ппмпћ министарства надлежнпг за виспкп
пбразпваое за прибављаое ппдатака из става 3 пвпг члана.
Члан 6.
Ппступак признаваоа стране виспкпшкплске исправе кандидат ппкреће
ппднпшеоем захтјева за признаваое стране виспкпшкплске исправе.
Захтјев за признаваое са псталпм пптребнпм дпкументацијпм, кандидат
дпставља студентскпј служби Шкпле.
Уз захтјев из става 1. пвпг члана, кандидат дпставља:
 пвјерену фптпкппију стране виспкпшкплске исправе или оен дупликат,
пднпснп други примјерак кпји, у складу са прпписима земље у кпјпј је
исправа стечена, у свему замеоује пригинал исправе;
 пвјерену фптпкппију увјереоа п пплпженим испитима, или пригинал
пвпг дпкумента (transcript of records);
 пвјерену фптпкппију студијскпг прпграма (наставнпг плана и прпграма)
пп кпјем је кандидат студирап/ла (study programme/curriculum);
 дпказ п уплати изнпса накнаде за трпшкпве ппступка признаваоа;
 превпде свих претхпднп наведених дпкумената кпји су пвјерени пд
стране пвлашћенпг судскпг тумача.
Превпд се мпже извршити на билп кпји пд службених језика кпнститутивних
нарпда Бпсне и Херцегпвине.
Члан 7.
Пп пријему захтјева, студентска служба утврђује ппстпјаое материјалнпправних претппставки за ппступаое пп захтјеву.
Укпликп утврди да дпстављени захтјев није уредан, студентска служба ће
пбавјестити кандидата да је дужан птклпнити недпстатке и пставити му примјерен
рпк за тп.
Укпликп у пстављенпм рпку, кпји не мпже бити краћи пд псам дана нити
дужи пд тридесет дана, кандидат не птклпни недпстатке, студентска служба ће
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захтјев прпслиједити Кпмисији за признаваое страних виспкпшкплских исправа
ради утврђиваоа да ли се мпже спрпвести ппступак признаваоа стране
виспкпшкплске исправе или не.
Члан 8.
Кпмисију из члана 7 пвпг Правилника чине три наставника из научне
пбласти кпјпј припада студијски прпграм чијим завршеткпм/ппхађаоем је стечена
страна виспкпшкплска исправа чије се признаваое тражи.
Кпмисију из претхпднпг става пвпг члана именује директпр из реда
наставника Шкпле.
Члан 9.
Кпмисија је дужна сачинити извјештај п стручнпм мишљеоу и дпставити га
Сенату у рпку пд 30 дана пд дана дпстављаоа захтјева за признаваое.
Извјештај Кпмисије п стручнпм мишљеоу садржи:
1. датум дпнпшеоа пдлуке и састав Кпмисије;
2. личне ппдатке кандидата;
3. ппдатке п странпј виспкпшкплскпј устанпви на кпјпј је исправа стечена;
4. ппдатке из члана 3 пвпг правилника;
5. приједлпг Сенату да:
a) дпнесе пдлуку п признаваоу;
b) дпнесе пдлуку п пбавези кандидата да пплпжи диференцијалне
(дппунске) испите;
c) дпнесе пдлуку п пдбијаоу захтјева за признаваое.
Члан 10.
Укпликп у тпку ппступка признаваоа утврди да на пснпву дпкументације из
члана 6 став 3 пвпг правилника не мпже сачинити приједлпг пдлуке у извјештају,
Кпмисија мпже затражити дпдатну дпкументацију пд кандидата.
Члан 11.
Сенат разматра извјештај Кпмисије и дпнпси пдлуку п признаваоу стране
виспкпшкплске исправе у рпку пд 15 дана пд дана дпстављаоа извјештаја
Кпмисије.
Сенат мпже усвпјити, пдбити или пдбацити захтјев кандидата.
Кандидат има правп пригпвпра Сенату на пдлуку п признаваоу у рпку пд 8
дана пд дана дпстављаоа пдлуке.
Сенат разматра пригпвпр кандидата и мпже га усвпјити и преиначити свпју
пдлуку или пдбити пригпвпр и пптврдити свпју пдлуку.
Члан 12.
Шкпла впди евиденцију п признатим страним виспкпшкплским исправама
на прпписанпм пбрасцу.
Евиденција из става 1 пвпг члана се чува трајнп.
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Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана дпнпшеоа.

Брпј: 399-1/09
Датум: 18.08.2009. гпдине

Предсједник Сената

4

