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         На основу члана 131. став 3. Закона о високом образовању („Службени гласник 

Републике Српске“, број 73/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи, 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08 и 11/09, 74/10 и 86/10) министар 

просвјете и културе доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК  

О  САДРЖАЈУ ЈАВНИХ ИСПРАВА КОЈЕ ИЗДАЈУ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

 

 
Члан 1. 

 

         Овим правилником прописује се изглед и садржај студентске књижице – индекса 

(у даљем тексту: индекс), дипломе о стеченом високом образовању и додатка дипломи, 

увјерења о положеним испитима и увјерења о стеченoј академској титули, односно 

звању у одређеној области.   

 

Члан 2. 

 

             Граматички изрази употријебљени у овом правилнику за означавање женског или 

мушког рода подразумијевају оба пола. 

       

Члан 3. 

 

(1) Лицу које стекне статус студента високошколска установа издаје индекс. 

(2) Индекс је јединствен за све високошколске установе. 

(3) Индекс је у облику књиге, величине 105 мм ·160 мм. 

(4) Корице индекса су у меком повезу, тамноплаве боје, са златним словима на 

насловној страни. 

(5) Странице индекса штампају се на 80-грамском папиру, тониране су свијетлом 

бојом и на свакој десној страни у позадини текста налази се лого високошколске установе. 

(6) Преко података на унутрашњој страни корица лијепи се самоуништавајућа 

транспарентна холограмска тампер евидент фолија величине 75 мм · 90 мм. 

(7) Изглед индекса налази се у Прилогу број 1., који чини саставни дио овог 

 правилника.                      

 

 

Члан 4. 

 

Индекс садржи сљедеће податке: 

а) опште податке: 

1) назив Босна и Херцеговина, Република Српска, 

2) назив и сједиште високошколске установе, 

3) назив организационе јединице, 

4) назив: СТУДЕНТСКА КЊИЖИЦА/ИНДЕКС, 

5) број индекса – број досијеа из матичне књиге,  

6) назив уписаног студијског програма, 
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8) врсту и ниво студија, 

9) вријеме трајања студијског програма, 

10) начин извођења студија, 

11) датум уписа, 

12) потпис лица овлаштеног за потврду вјеродостојности индекса и печат 

високошколске установе, 

б) податке о студенту: 

1) фотографија, 

2) јединствени матични број (ЈМБ) студента,  

      3) својеручни потпис студента, 

4) име и презиме, 

5) име једног родитеља или старатеља, 

6) датум, мјесто, општину и државу рођења, 

7) држављанство, 

в) податке о студијском програму: 

1) шифру и назив наставног предмета, 

2) статус наставног предмета (обавезан, изборни, факултативни), 

3) име и презиме наставника, 

4) ECTS бодови,  

5) број часова наставних активности по наставним предметима (предавања, вјежбе, 

семинари, колоквијуми и друго), 

7) потпис наставника, 

8) укупно остварено ECTS бодова, 

9) податке о упису и овјери семестра, триместра, блока, 

10) потпис овлашћеног лица, 

11) податке о семинарском раду/пројекту/самосталном раду, 

12) податке о студентској пракси, 

13) податке о положеним испитима (шифра и назив предмета, ECTS бодови, статус 

предмета,  закључна оцјена, датум полагања, потпис наставника),      

14) остале податке о студенту и 

15) податке о завршном раду, односно дисертацији. 

 

Члан 5. 

 

               (1) Диплома о стеченом високом образовању и додатак дипломи су јавне исправе 

које издају акредитоване високошколске установе, којима се доказује стицање академског, 

односно струковног и научног звања високог образовања и које се предметним 

документима поближе одређују. 

              (2) Диплома и додатак дипломи признате су на цијелој територији Босне и 

Херцеговине. 

 

Члан 6. 

 

       (1) Високошколска установа издаје диплому о стицању академског, односно 

струковног звања првог циклуса студија, академског, односног струковног звања магистра 

другог циклуса студија и научног звања доктора наука трећег циклуса студија. 

             (2) Универзитет може издати дипломе за звања сва три циклуса студија, а висока 

школа само за стицање звања академског, односно стручног звања првог циклуса. 

             (3) Диплома се издаје на једном од службених језика и службених писама у Босни 

и Херцеговини. 
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             (4) Када се настава на студијском програму остварује на језику националне 

мањине, односно на неком од свјетских језика, обрасци јавних исправа из члана 1. овог 

правилника штампају се двојезично, на једном од службених језика у Босни и 

Херцеговини и на језику и писму на којем се настава изводи. 

             (5) Диплома из става 4. овог члана је величине 290 мм · 420 мм. 

 

 

Члан 7. 

 

(1) Диплома је у облику листа, величине 250 мм · 350 мм. 

(2) У дипломи је утиснут амблем Републике Српске у прописаним бојама. 

(3) Диплома се штампа на 250-грамском мат кунстдрук папиру бијеле подлоге, садржи  

ауторизовану високосигурносну уништавајућу сребрну холограмску наљепницу величине 

15 мм · 25 мм и лого високошколске установе који се налази у позадини текста.  

 

Члан 8. 

 

  (1) Диплома о стеченом академском, однoсно струковном звању првог циклуса 

студија, садржи сљедеће податке: 

1) назив Босна и Херцеговина, 

2) назив и амблем Републике Српске, 

3) назив високошколске установе, 

4) назив организационе јединице, 

5) назив: ДИПЛОМА, 

6) име, име једног родитеља или старатеља и презиме, 

7) датум, мјесто, општину, државу рођења и држављанство студента, 

8) годину уписа, датум завршетка студија, 

9)  врсту студија, ниво студија, назив завршеног студијског програма, 

10) дужину трајања студијског програма изражену у годинама и постигнут укупан број 

ECTS бодова, 

      11) стечено струковно, односно академско звање, у складу са прописима којима се       

уређује коришћење академских титула, податке о стицању стручних и научних звања, 

12) број дипломе из Евиденције о издатим дипломама, 

13) мјесто и датум издавања дипломе, 

      14) потпис ректора и декана, односно директора, 

15) суви жиг високошколске установе и 

16) холограм. 

      (2) Изглед дипломе налази се у Прилогу број 2., који чини саставни дио овог 

правилника.  

 

Члан 9. 

 

 (1) Диплома о стеченом академском, однoсно струковном звању магистра другог 

циклуса студија садржи сљедеће податке: 

1) назив Босна и Херцеговина, 

2) назив и амблем Републике Српске, 

3) назив високошколске установе, 

4) назив организационе јединице, 

5) назив: ДИПЛОМА, 

6) име, име једног родитеља или старатеља и презиме, 

7) датум, мјесто, општину, државу рођења и држављанство студента, 
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8) годину уписа, датум завршетка студија, 

9) врсту студија, ниво студија, назив завршеног студијског програма, 

      10) дужину трајања студијског програма изражену у годинама и постигнут укупан број 

ECTS бодова, 

11) назив завршног рада, 

      12) стечено струковно, односно академско звање, у складу са прописима којима се 

уређује коришћење академских титула, податке о стицању стручних и научних звања, 

13) број дипломе из Евиденције о издатим дипломама, 

14) мјесто и датум издавања дипломе, 

      15) потпис ректора и декана,  

16) суви жиг високошколске установе и 

17) холограм. 

      (2) Изглед дипломе налази се у Прилогу број 3., који чини саставни дио овог 

правилника.  

 

Члан 10. 

 

(1) Диплома о стеченом научном звању доктора наука трећег циклуса студија садржи 

сљедеће податке: 

1) назив Босна и Херцеговина, 

2) назив и амблем Републике Српске, 

3) назив високошколске установе, 

4) назив организационе јединице, 

5) назив: ДИПЛОМА, 

6) име, име једног родитеља или старатеља и презиме, 

7) датум, мјесто, општину, државу рођења и држављанство студента, 

8) годину уписа, датум завршетка студија, 

9) назив завршеног студијског програма, 

 10) дужину трајања студијског програма изражену у годинама и постигнут укупан број 

ECTS бодова, 

11) назив докторске дисертације, 

      12) стечено научно звање, у складу са прописима којима се уређује коришћење 

академских титула, податке о стицању стручних и научних звања, 

13) број дипломе из Евиденције о издатим дипломама, 

14) мјесто и датум издавања дипломе, 

      15) потпис ректора и декана, 

16) суви жиг високошколске установе и 

17) холограм. 

      (2) Изглед дипломе налази се у Прилогу број 4., који чини саставни дио овог 

правилника.  

 

Члан 11. 

 

         (1) Високошколска установа обавезно, уз диплому из чл. 8, 9. и 10. овог правилника 

истовремено и без накнаде издаје додатак дипломи, који се овјерава печатом 

високошколске установе. 

         (2) Додатак дипломи издаје се уз дипломе свих циклуса студија, ради унапређивања  

међународне транспаретности и олакшања академског и професионалног признањавања 

звања. 

         (3) Додатак дипломи штампа се на 100-грамској папиру, садржи до осам страница у 

облику листова чије су појединачне странице величине 210 мм · 297 мм.   
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         (4) Додатак дипломи обавезно се издаје на енглеском језику, а може бити штампан и 

двојезично или вишејезично (уз енглески на једном од службених језика у БиХ и/или  

другом страном језику). 

(5)  Изглед додатка дипломи налази се у Прилогу број 5., који чини саставни дио 

овог правилника. 

 

Члан 12. 

 

         Додатак дипломи садржи минимално сљедеће податке: 

         а) опште податке: 

         1) назив Босна и Херцеговина и Република Српска, 

         2) назив високошколске установе, 

         3) амблем Републике Српске, 

         4) лого високошколске установе, 

         5) наслов: ДОДАТАК ДИПЛОМИ, 

         6) текст преамбуле, 

         б) податке о имаоцу дипломе: 

         1) име, 

         2) презиме, 

         3) датум рођења, 

         4) идентификациони број студента (број индекса – матичне књиге) и ЈМБ, 

         в) податке о стеченој дипломи: 

        1) стечено (стручно, академско, научно) звање (Навести пуни назив стеченог звања у 

складу са прописима којима се уређује коришћење академских титула, стицање стручних 

и научних звања.), 

         2) научна/умјетничка/стручна област (или области) студија (Назначити област              

акредитованог студијског програма у складу са прописима којима се уређују              

научне, умјетничке, односно стручне области.), 

         3) назив и статус високошколске установе која издаје диплому, 

         4) назив и статус високошколске установе која организује студије (уколико се 

разликује од подтачке 3) тачке в) овог члана), 

         5) језик/језици на коме се одржава настава/испити, 

         г) подаци о врсти и нивоу студија: 

         1) врста и циклус студија, 

         2) дужина трајања студија у годинама и ECTS бодовима, 

         3) услови уписа, 

         д) подаци о садржају и постигнутим резултатима: 

         1) начин студирања, 

         2) назив и исходи студијског програма, 

         3) детаљи студијског програма (dетаљно приказати све елементе студијског              

програма/предмети, курсеви и друго, укључујући и податке о њиховом трајању/број сати 

предавања, вјежби и осталих активности предвиђених за одређени предмет и оптерећењу 

студента у њиховом савлађивању изражено у ECTS бодовима; навести положене испите и 

постигнуте резултате, уз навођење добијених оцјена, као и просјечну оцјену свих 

положених испита; назначити да ли постоји завршни рад, наслов рада, језик, начин 

одбране, добијену оцјену и комисију за оцјену и одбрану рада.), 

         4) начин оцјењивања и показатељи дистрибуције оцјена, уколико постоје, 

         ђ) подаци о намјени стеченог звања: 

         1) приступ даљим студијама (навести да ли се добијеном дипломом може              

приступити даљем високошколском образовању у националном образовном              

систему [могућност уписа на други и трећи циклус студија], при том назначити и              
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важеће стандарде и прописе за проходност према вишим нивоима студија [нпр.              

потребна средња оцјена за упис одређених студија]), 

         2) професионални статус (назначити професионални статус носиоца              

дипломе/квалификације у смислу стеченог звања [инжењер пољопривреде,              

дипломирани инжењер пољопривреде]) и компетенције стечене завршетком              

студијског програма, 

         е) додатне информације: 

         1) додатне информације о студенту (навести све додатне информације које су              

корисне за процјену природе, нивоа и употребљивости дипломе, као што су              

обука/студирање у одређеном периоду у некој другој институцији/компанији/             

земљи, или друге битне информације о институцији у којој је одређена диплома              

стечена), 

         2) извори додатних информација о високошколској установи (назначити друге              

изворе информација које пружају увид у детаље у погледу стечене дипломе              

[интернет-страница високошколске установе, национални информациони центар и              

слично]), 

         ж) овјера додатка дипломи: 

        1) број, 

        2) датум, 

        3) потпис, 

        4) одговорна лица, 

        5) званични печат, 

        з) подаци о систему високог образовања у Републици Српској: 

        1) врсте високошколских установа, 

        2) нивои студија, 

        3) акредитација и лиценцирање, 

        4) организација студија, 

        5) систем оцјењивања,    

        6) формални услови за наставак високог образовања и 

        7)  национални извори информација.        

         

 

Члан 13. 

 

        За студенте из члана 148. став 1. Закона, високошколска установа издаје диплому о 

стицању звања на основним студијима, диплому о стицању стручног степена специјалисте 

након одбране специјалистичког рада, диплому о стицању научног, односно умјетничког 

степена магистра, након одбране магистарске тезе и диплому о стицању научног степена 

доктора науке, након одбране докторског рада. 

 

 

Члан 14. 

 

Диплома о стеченом високом образовању на основним студијама из члана 13. овог 

правилника, садржи сљедеће податке: 

1) назив Босна и Херцеговина, 

2) назив и амблем Републике Српске, 

3) назив високошколске установе, 

4) назив организационе јединице, 

5) назив: ДИПЛОМА, 

6) име, име једног родитеља или старатеља и презиме, 
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7) датум, мјесто, општину, државу рођења и држављанство студента, 

8) годину, датум завршетка студија,  

9) назив високошколске установе,  

10) одсјек, групу и слично,  

      11) стечено академско звање,  

12) број дипломе из Евиденције о издатим дипломама, 

13) мјесто и датум издавања дипломе, 

      14) потпис ректора и декана, односно директора, 

15) суви жиг високошколске установе и 

16) холограм. 

      (2) Изглед дипломе налази се у Прилогу број 6., који чини саставни дио овог 

правилника.  

 

Члан 15.  

 

Диплома о стеченом стручном степену специјалисте из члана 13. овог правилника 

садржи сљедеће податке: 

1) назив Босна и Херцеговина, 

2) назив и амблем Републике Српске, 

3) назив високошколске установе, 

4) назив организационе јединице, 

5) назив: ДИПЛОМА, 

6) име, име једног родитеља или старатеља и презиме, 

7) датум, општину, државу рођења и држављанство студента, 

8) упис академске године, 

9)  датум одбране и назив специјалистичког рада,  

      10) стечено академско звање специјалисте,  

11) број дипломе из Евиденције о издатим дипломама, 

12) мјесто и датум издавања дипломе, 

      13) потпис ректора и декана,  

14) суви жиг високошколске установе и 

15) холограм. 

      (2) Изглед дипломе налази се у Прилогу број 7., који чини саставни дио овог 

правилника.  

 

Члан 16. 

 

Диплома о стеченом научном степену магистра наука, односно умјетничком степену 

магистра из члана 13. овог правилника, садржи сљедеће податке: 

1) назив Босна и Херцеговина, 

2) назив и амблем Републике Српске, 

3) назив високошколске установе, 

4) назив организационе јединице, 

5) назив: ДИПЛОМА, 

6) име, име једног родитеља или старатеља и презиме, 

7) датум, општину, државу рођења и држављанство студента, 

8) упис академске године,  

9) датум одбране и назив магистарске тезе, 

      10) стечени научни степен магистра наука, односно умјетничком степену магистра,  

11) број дипломе из Евиденције о издатим дипломама, 

12) мјесто и датум издавања дипломе, 
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      13) потпис ректора и декана, 

14) суви жиг високошколске установе и 

15) холограм. 

(2) Изглед дипломе налази се у Прилогу број 8. који чини саставни дио овог 

правилника.  

 

Члан 17. 

 

Диплома о стеченом академском научном степену доктора наука из члана 13. овог 

правилника, садржи сљедеће податке: 

1) назив Босна и Херцеговина, 

2) назив и амблем Републике Српске, 

3) назив високошколске установе, 

4) назив организационе јединице, 

5) назив: ДИПЛОМА, 

6) име, име једног родитеља или старатеља и презиме, 

7) датум, општину, државу рођења и држављанство студента, 

8) упис академске године,  

9) датум одбране и назив докторске дисертације, 

      10) стечено академско звање доктора наука,  

11) број дипломе из Евиденције о издатим дипломама, 

12) мјесто и датум издавања дипломе, 

      13) потпис ректора и декана, 

14) суви жиг високошколске установе и 

15) холограм. 

(2) Изглед дипломе налази се у Прилогу број 9., који чини саставни дио овог 

правилника.  

 

Члан 18. 

 

(1) Високошколска установа издаје увјерење о положеним испитима, које се штампа 

на папиру величине 210 мм · 290 мм. 

(2)  Изглед увјерења налази се у Прилогу број 10., који чини саставни дио овог 

правилника. 

 

Члан 19. 

 

(1) Високошколска установа издаје увјерење о стеченој академској титули, односно 

звању у одређеној области, које се штампа на папиру величине 210 мм · 290 мм. 

(2)  Изглед увјерења налази се у Прилогу број 11., који чини саставни дио овог 

правилника. 

 

Члан 20. 

 

  Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи  Правилник о садржају јавних 

исправа које издају високошколске установе („Службени гласник Републике Српске“, број 

81/07).      
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Члан 21. 

 

   Овај правилник ступа на снагу осмог дана  од дана објављивања  у «Службеном 

гласнику Републике Српске». 

 

                                                                                             

                                                                            

Број: 07.023/052-2775/11                                                        МИНИСТАР                                                     

      Датум: 11. јула 2011. године                                   Антон Касиповић, дипл. правник, с.р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      /прва страна корица/ 
  
   

 

 ... ...................................................................................................................  
(назив високошколске установе) 

 

 

 

Амблем установе 

 

 

 

СТУДЕНТСКА КЊИЖИЦА 
ИНДЕКС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Прилог број 1. 



                                                                                                                                                                          

 

  

  

 

             
          

 

         

 

 

  
 
 
  ..........................................................................................  
 (презиме и име) 

  
  ..........................................................................................  
 (својеручни потпис студента) 
 

  

 

 

 

 

/прва унутрашња страна корица/                                                                                                                                                                         

 
фотографија 

студента 

 
(50x60 mm) 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
       РЕПУБЛИКА СРПСКА       _   

 
  ...................................................................................  

(назив и сједиште високошколске установе) 

  ...................................................................................  
(назив организационе јединице) 

 

Број индекса …..….../…………… 
 (број) (година уписа) 

 

СТУДЕНТСКА КЊИЖИЦА 

ИНДЕКС 

  ................................................................................. .. 
(презиме име једног од родитеља и име студента) 

 

 Рођен-а………………………,  .........................................  
          (датум)        (мјесто рођења) 

 ………………..,  .........................,  .............................. 
      (општина)   (држава рођења)      (држављанство) 

 

  уписан-а је академске 20…/20…, године на 

 ………………………………………,  ........................................ , 
  (врста студија) (ниво студија) 
 
 
.........................................,...... ...................................., 
                   (назив студијског програма) 

 ..................................... .....,   ......................................... 
 (вр. трајања ст.  програма)   (начин извођења студија) 
          
 

  

  ......................                .....................................                       
     (датум уписа)                     (потпис овлашћеног лица 
                             (М.П.) 

 

 УПИС   ..... ............. ....................         ........................... 
                     (година студијског прог.-словима)     (год. студ.-словима) 
 

Шифра 
Назив наставног  

предмета 

Име и презиме 

наставника 

С
та

ту
с 

п
р
ед

м
ет

а1
 

Е
Ц

Т
С

 

б
о

д
о

в
а 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                                          Потврда о упису семестра 

   
 (датум) 
 

  ................................ (М.П.)  ...................................  
 (начин финансирања)  (потпис овлашћеног лица) 
 

1
О-обавезни, И-изборни,                      2-26 (лијева страна) 

2Блок уписати-бл. 

АКАДЕМСКА __________  / _________ ГОДИНА 
 

Број 
Укупан број часова у 

току године Наставник потврђује да је студент уредно 

похађао предавања, вјежбе и друго семе-

стара² 

триме-

стара 

преда-

вања 

вјежбе Друго
3 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Укупно остваренo                                  Потврда о овјери семестра 
ECTS бодова у семестру  ........................................  
 (датум) 
 

 ...................................  (М.П.)  ...................................  
 словима потпис овлашћеног лица 

3
Уписује се број часова                                             3-27 (десна страна) 

семинара, практикума и др. 

ЈМБГ 



 

  

СЕМИНАРСКИ/ПРОЈЕКАТ/САМОСТАЛНИ 
 

Академска 

година 
Назив наставног предмета 

п
о
е
н

и
 

Б
р

о
ј 

ч
а
с
о
в

а
 

    

    

    

    

    

    

 

РАДОВИ 
 

Наслов рада 
Датум овјере 

рада и потпис 

наставника 

  

  

  

  

  

  

 

                                           28 – 30 (парне стране)                                       29 – 31 (непарне стране) 

СТУДЕНТСКА 
 

 

А
к

а
д
е
м

с
к

а
 

г
о

д
и

н
а
 

Установа гдје се изводи 

пракса (назив и адреса) 

В
р

е
н

е
н

с
к

и
 

п
е
р

и
о

д
 

о
б

а
в

љ
а

њ
а

 

п
р

а
к

с
е
 

У
к

у
п

а
н

 б
р

о
ј 

ч
а

с
о

в
а

 р
а

д
а
 

П
о

ен
и

 

E
C

T
S

 б
о

д
о

в
а

 

      

      

      

 

 ПРАКСА 
 

Подручје праксе и задатак 

Датум овјере да 

је пракса 
обављена и 

потпис ментора 

  

  

  

 

                                             32 – 34 парне стране                                 33 – 35 непарне стране 



  ПОДАЦИ О  ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ИЗ: 

 ................................................................................................................................................  
назив предмета 

 ...................................  .............................................   ........................................  
(шифра предмета) ECTS  бодова (обавезни, изборни) 

Закључна оцјена Датум полагања 
Потпис 

наставника 

............ ( ………… )   
 
 ................................................................................................................................................  

назив предмета 
 ...................................  .............................................   ........................................  
(шифра предмета) ECTS  бодова (обавезни, изборни) 

Закључна оцјена Датум полагања 
Потпис 

наставника 

............ ( ………… )   
 
 ................................................................................................................................................  

назив предмета 
 ...................................  .............................................   ........................................  
(шифра предмета) ECTS  бодова (обавезни, изборни) 

Закључна оцјена Датум полагања 
Потпис 

наставника 

............ ( ………… )   
 
 ................................................................................................................................................  

назив предмета 
 ...................................  .............................................   ........................................  
(шифра предмета) ECTS  бодова (обавезни, изборни) 

Закључна оцјена Датум полагања 
Потпис 

наставника 

............ ( ………… )   
 

                                                         74 – 77 стране 

Добровољни рад у локалној заједници 
 

Наслов рада 
Врста 

рада 
Вредновање 

   

   

   

   

   

   

 

                                                          72 – 73 стране 

Остали подаци о студенту 

 

 
 
 

                                                         36 – 71 стране 

 
 

Завршни рад/дисертација* 

Наслов 

рада 
 

ECTS 

бодова 
    

Датум 

одбране 
    

Оцијена     

Комисија за одбрану Потпис 

  

  

  

*Непотребно прецртати 
 

                                                               78  страна 
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                                                                                                                      Прилог број 2. 
 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

 

                                                                       

     Амблем  

 

 
............................................................................................................................................................. 

(назив високошколске установе ) 
 

............................................................................................................................................................. 

(назив организационе јединице )* 
 

 

Д И П Л О М А 
 

_______________________________ 
(презиме, име једног родитеља или старатеља, и име) 

 

 

 

рођен-а*__________19______године у ___________________,  ____________________,     ________________________, 

                                                                           (мјесто рођења)                  (општина рођења)                       (држава рођења) 

__________________, уписан-а*  академске _____/_____ године, завршио-ла*  је _______/____године ____________________ 
     (држављанство)                                             (година)                                              (датум)                          (врста студија) 

првог циклуса на студијском програму___________________________________  у трајању од ___________________ са  

                                                                                 (назив студијског програма)                                      (године студија)   

постигнутим укупним бројем од  _________  (_________________________________________________)  ECTS бодова . 

                                                           (бројем)                                                      (словима)  

 

На основу тога  издаје се диплома о завршеном првом циклусу студија и стеченом академском-струковном* звању 

                                                                                   

 ________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                   

                                                                    

                                                                                

 

_________________ 

(број дипломе) 

У__________________ ,        ________________ године 

                                                                         (сједиште)                  (датум издавања) 

 
 

 

 
        Декан*                                                                                                                                                 Ректор* - Директор*      

 

_______________________                                                                                                                            _______________________ 
(суви жиг високошколске установе) 

 

 
 

   

 

Холограм 

  

_______ 

*непотребно изоставити  
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                                                                                                                     Прилог број 3. 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

 

                                                                       

     Амблем  

 

 
............................................................................................................................................................. 

(назив високошколске установе ) 
 

............................................................................................................................................................. 

(назив организационе јединице )* 
 

 

Д И П Л О М А 
 

_______________________________ 
(презиме, име једног родитеља или старатеља, и име) 

 

 

 

рођен-а*__________19______године у ______________________ ,    _____________________,     ________________________, 

                                                                           (мјесто рођења)                  (општина рођења)                       (држава рођења) 

________________, уписан-а*  академске ____/___ године,  дана _______/____ године  завршио-ла* је ___________________                
  (држављанство)                                         (година)                       (датум)                                                          (врста студија) 

другог циклуса  на студијском програму___________________________________  у трајању од ___________________ са  

                                                                                 (назив студијског програма)                                         (године студија)   

постигнутим укупним бројем од  _________  (_________________________________________________)  ECTS бодова и 

                                                           (бројем)                                                    (словима)  

одбранио-лa* завршни рад под називом______________________________________________________________________ 
  

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

На основу тога  издаје се диплома о завршеном другом  циклусу студија и стеченом академском-струковном* звању 

                                                                                   
_________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                  

                                                                    
                         

_________________ 

(број дипломе) 

У__________________,        ________________ године 

                                                                         (сједиште)                  (датум издавања) 

 
 

 

 
                  Декан*                                                                                                                                                          Ректор*       

 

_______________________                                                                                                                            _______________________ 
(суви жиг високошколске установе) 

 

 

   

 

Холограм 

  

_______ 

*непотребно изоставити 
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                                                                                                                     Прилог број 4. 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

 

                                                                       

     Амблем  

 

 
............................................................................................................................................................. 

(назив високошколске установе ) 
 

............................................................................................................................................................. 

(назив организационе јединице )* 
 

 

Д И П Л О М А 
 

_______________________________ 
(име, име једног родитеља или старатеља, и презиме) 

 

 

 

рођен/-а*__________19______године у ______________________ ,    _____________________,     ________________________, 

                                                                           (мјесто рођења)                  (општина рођења)                       (држава рођења) 

________________, уписан/-а*  академске ____/___ године,  _______/____ године  завршио/-ла* је академске студије               
  (држављанство)                                         (година)                       (датум)                                                           

трећег циклуса на студијском програму___________________________________  у трајању од ___________________ са  

                                                                                 (назив студијског програма)                                         (године студија)   

постигнутим укупним бројем од  _________  (_________________________________________________)  ECTS бодова и 

                                                           (бројем)                                                    (словима)  

oдбранио/-ла* докторску дисертацију под називом_____________________________________________________________ 
  

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

На основу тога издаје се диплома о завршеном трећем циклусу студија и стеченом научном звању 

                                                                                   
_________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                  

                                                                    
                         

_________________ 

(број дипломе) 

У__________________,        ________________ године 

                                                                         (сједиште)                  (датум издавања) 

 
 

 

 
                  Декан                                                                                                                                                          Ректор       

 

_______________________                                                                                                                            _______________________ 
(суви жиг високошколске установе) 

 

 

   

 

Холограм 

  

_______ 

* Непотребно изоставити  



 
1. ПОДАЦИ О ИМАОЦУ ДИПЛОМЕ 

1.2. Име: 

 
1.3. Датум рођења (дан/мјесец/година): 
 
 
 

1.4. Број индекса студента: Ј М Б  

 
2. ПОДАЦИ О СТЕЧЕНОЈ ДИПЛОМИ: 
 
2.1. Стечено (стручно, академско, научно) звање: 

 
2.2. Научна/умјетничка/стручна област (или области) студија: 

 
2.3. Назив и статус високошколске установе која издаје диплому:  

 
2.4. Назив високошколске установе која организује студије (уколико се разликује од 2.3): 

 
2.5.Језик (језици) на коме се одржава настава/испити: 

 
3. ПОДАЦИ О ВРСТИ И НИВОУ СТУДИЈА: 
 
3.1. Врста и циклус студија: 

 
3.2. Д ужина трајања студија (у годинама) и ECTS бодови: 

 
3.3 Услови уписа: 

 

 

Босна и Херцеговина 

Република Српска 

(назив високошколске установе) 

(лого 
високошколске 
установе) 

 

Додатак дипломи 
Овај модел додатка дипломи настао је на основу препорука Европске Комисије, Вијећа Европе и UNESKO/CEPES. Сврха додатка 
дипломи је да пружи довољно независних података како би се олакшао поступак њеног признавања у иностранству и правично 
академско и професионално признавање квалификација (диплома, степена увјерења, итд.). Додатак дипломи је обликован тако да 
омогући опис природе, нивоа, повезаности, садржаја и статуса студија које је похађало и успјешно завршило лице наведено на изворном 
документу уз који је овај додатак издат. Додатак је ослобођен било каквих вриједносних процена, изјава о еквивалентности или сугестија 
о признавању. Информације морају бити наведене у свих осам поглавља. Тамо гдје нема података, треба дати објашњење о разлогу 
зашто их нема. 

1.1.Презиме: 

 
 

 

               

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Прилог број  5 



4. ПОДАЦИ О САДРЖАЈУ И ПОСТИГНУТИМ РЕЗУЛТАТИМА: 

 
4.1 Начин студирања: 

 
4.2 Назив и исходи студијског програма: 

 
 
4.3 Појединости студијског програма  и постигнуте оцјене: 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 



 
4.4. Начин оцјењивања  
 

 
 
 
 
 
5. ПОДАЦИ О НАМЈЕНИ СТЕЧЕНОГ ЗВАЊА: 

 
5.1  Приступ даљим студијама: 

 
5.2 Професионални статус : 

 

 

 
6. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:  
 

6.1. Додатне информације о студенту: 

 

 

 
6.2 . Извори додатних информација о високошколској установи 

 

 
 
7. ОВЈЕРА ДОДАТКА ДИПЛОМИ 

 
Додатак дипломи важи само уз оригинал диплому број _______ од ___ године издате од ____________________ 
 
 
7.1. Број: Датум:   
 
 
 
7.2. Одговорно лице: 7.3 Потпис: 7.4. М. П. 

 
 
 
 

 
 
 

Ректор-директор* 
 

 
 
 
_________ 
*непотребно изоставити 

 
 

                   Број поена 

Оцијене Класификација  Дистрибуција оцијена 

10 А Одличан-изузетан 91-100 

 
 

9 Б Одличан 81-90 
 

 
8 Ц Врло добар 71-80 

 
 

7 Д Добар 61-70 
 

 
6 Е Довољан 51-60 

 
 

5 Ф Није положио ≤ 50 
 

 

 

 
Декан 

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Високо образовање у Републици Српској регулисано је одредбама Закона о високом образовању 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 73/10) и Оквирног закона о високом образовању у Босни и 

Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине, бр. 59/07 и 59/09), Република Српска прихвата 

европске стратешке циљеве у области високог образовања изражене у Декларацији европских 

министара високог образовања из Болоње (1999. године), као и каснији развој овог концепта. Све 

институције високог образовања су у надлежности министарства просвјете и културе Републике Српске. 

Високо образовање је дјелатност од општег интереса за Републику Српску. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. ПОДАЦИ О СИСТЕМУ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 



8.1. Врсте високошколских установа 
 
Дјелатност високог образовања обављају сљедеће високошколске 
установе: 

- Универзитет – Универзитет је самостална високошколска 
 установа која у обављању дјелатности обједињује образовни и 
научно-истраживачки, стручни, односно умјетнички рад, као 
компоненте јединственог процеса високог образовања. Универзитет 
може остварити све врсте и нивое студија. 
Високошколска установа има статус универзитета ако реализује 
најмање пет различитих студијских програма из најмање три научне 
области (природне науке, техничке науке, биомедицина и здравство, 
биотехничке науке, друштвене науке и хуманистичке науке). 
-Факултет, академија, научни институт у саставу универзитета 
Факултет, академија, односно научни институт је организациона 
јединица у саставу универзитета која изводи наставни, 
научноистраживачки и умјетнички рад у једном или више образовних 
и научних подручја. Факултет, академија или научни институт у 
правном промету наступа под називом универзитета у чијем је 
саставу и под својим називом, у складу са статутом универзитета. 

- Висока школа – је самостална високошколска установа која 
 је акредитована за давање диплома и степена диплома првог 
циклуса, са циљевима који укњучују припрему и обуку појединца за 
стручни, економски и културни развој и промоцију демократског 
друштва и постојање високих стандарда наставе и учења и која 
реализује најмање један студијски програм из једне научне области. 
Универзитет и висока школа имају својство правног лица. 
Организационе јединице универзитета немају својство правног лица. 
 
8.2. Нивои студија 
 
Дјелатност високог образовања остварује се кроз академске и 
струковне студије, на основу одобрених, односно акредитованих 
студијских програма за стицање високог образовања. 
Академске студије омогућавају студенту да стекне знања у 
проучавању теоретских и методолошких појмова и вјештине за 
пренос и примјену теоријских знања у пракси, за рјешавање сложених 
техничких и радних проблема, посебно проналажење нових извора 
знања и примјену научних метода. 
Саставни дио академских студијских програма је учествовање у 
истраживачком раду или практичној настави. 
Струковне студије омогућавају студенту да стекне знања и 
способности за коришћење научних метода у рјешавању сложених 
техничких проблема. 
Обавезни саставни дио струковних студијских програма је практична 
настава. 
Високо образовање организује се у три циклуса. 
-Први циклус високог образовања траје најмање три, а највише 
четири године и вреднује се са најмање 180, односно до 240 ECTS 
бодова, у складу са Европским системом преноса бодова (European 
Credit Transfer System) с тим да се студије медицине, стоматологије, 
фармације и ветерине изводе као интегрисане студије (јединствени 
студијски програм који обухвата први и други циклус) и који трају пет 
или шест година и  вреднују са најмање 300  ECTS бодова; 
- Студије другог циклуса организују се након првог циклуса студија, 
трају једну или двије године и вреднују се са 60 односно 120  ECTS  
бодова и то на начин да у збиру са првим циклусом износе 300 ECTS  
бодова. 
Студије трећег циклуса организују се након другог циклуса 
академских студија, трају три године и вреднују се са 180  ECTS 
бодова. 
 
8.3. Акредитација и лиценцирање 
Лиценцирањем се утврђује да ли високошколска установа испуњава 
услове за почетак рада и обављање дјелатности високог образовања, 
у складу са одредбама Закона о високом образовању. 
Акредитација је поступак обезбјеђења квалитета високошколске 
установе или студијског програма, заснован на самовредновању 
високошколске установе и оцјени независних стручњака, с циљем 
препознавања и унапређења квалитета високог образовања у оквиру 
европског простора високог образовања.  
8.4. Организација студија 
Високо образовање се организује као редован и ванредан студиј. 
Начин извођења студија је: 
- редован и 

- ванредан студиј 
Високошколска установа дужна је да организује предавања и друге 
облике наставе за све студенте. 
Обавезе високошколске установе у погледу начина организовања и 
времена одржавања облика студија и информисања студената о 
томе, уређује се општим актом високошколске установе. 
 
8.5. Систем оцјењивања 
 
Успјешност студента у савлађивању појединог наставног предмета 
континуирано се прати током наставе, на начин предвиђен наставним 
планом и програмом, односно студијским програмом, у складу са 
статутом. 
Испит се полаже у сједишту високошколске установе  
Студент полаже испит по завршетку наставе из тог наставног 
предмета, на начин предвиђен наставним планом и програмом, 
односно студијским програмом, у складу са статутом високошколске 
установе. 
Успјех студената на испиту изражава се оцјеном од пет (није 
положио), која се не уписује у индекс, до оцјене десет (одличан) 
Високошколска установа може прописати и други ненумерички начин 
оцјењивања. 
Општим актом високошколске установе ближе се уређује начин 
полагања испита и оцјењивање на испиту. 
 
8.6. Формални услови за наставак високог образовања 
 
Приступ високом образовању имају сва лица која су завршила 
четворогодишњу средњу школу у Републици Српској, Босни и 
Херцеговини, као и ученици који су завршили средњу школу у 
иностранству. 
Ради уписа на високошколске установе у Републици Српској , 
ученици који су средњу школу завршили у иностранству дужни су 
доказ о завршеној средњој школи, свједочанство или диплому, 
нострификовати у Министарству просвјете и културе. 
Поступку нострификавције не подлијежу свједочанства или дипломе 
стечене у Републици Србији, на основу Споразума о узајамном 
признавању докумената у образовању и регулисању статусних 
питања ученика и студената. 
Високошколска установа утврђује, у складу са законом, критеријуме и 
начин на основу којег се обавља класификација и избор кандидата за 
упис. 
Кандидат за упис на студије првог циклуса полаже пријемни испит 
или испит за провјеру склоности и способности. 
Редослијед кандидата за упис на студије првог циклуса утврђује се на 
основу општег успјеха постигнутог у средњем образовању и 
резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру 
склоности и способности, на начин и у поступку предвиђеним општим 
актом високошколске установе и конкурсом. 
На студије другог и трећег циклуса кандидат се уписује под условима, 
на начин и по поступку предвиђеним општим актом високошколске 
установе и конкурсом. 
 
8.7. Национални извори информација 
 
Детаљне информације о приступу појединачним високошколским 
установама могу се добити: 
 

- Министарство просвјете и културе 
- Трг Републике Српске 1, Ламела Б, 7 000 Бања Лука, Босна 

и Херцеговина, Република Српска, тел: 051/338-461, факс: 
051/338 893, е-mail: mp@mp.vladars.net,  
www.eobrazovanje.com 
 

- Агенција за акредитацију високошколских установа у 
Републици Српској 

Вука Караџића 1. 78000 Бања Лука, Босна и Херцеговина, 
Република Српска, тел: 051/922-081, факс: 051/922-080, е-
mail:инфо@heaars.com  

 
- Агенција за развој високог образовања и обезбјеђење 

квалитета  
Булевар војводе Степе Степановића 11, 78000 Бања Лука, Босна 
и Херцеговина, Република Српска, тел: 051/430-510, факс: 
051/462- 302, е-mail: info@hea.gov.ba, 
 
 

mailto:mp@mp.vladars.net
http://www.eobrazovanje.com/
mailto:info@hea.gov.ba


 14 

                                                                                                                       Прилог број 6.  
 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

 

                                                                       

     Амблем  

 

 
............................................................................................................................................................. 

(назив високошколске установе ) 
 

............................................................................................................................................................. 

(назив организационе јединице )* 

 

 

Д И П Л О М А 
О СТЕЧЕНОМ ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ 

 
 

_______________________________ 
(презиме, име једног родитеља или старатеља, и име) 

 

 

 

рођен-а*__________19______године у ___________________,     ______________________,     _________________________, 

                                                                           (мјесто рођења)             (општина рођења)                       (држава рођења) 

____________________уписан-а* академске ________/_____ године, завршио-ла* је студије за стицање високог образовања 
држављанство)                                                       (година) 

_________/године на ________________________________________________ , __________________________                                                  

(датум)                           (назив високошколске установе)                                                 (одсјек, група  и слично.) 

 

На основу тога  издаје се  диплома којом стиче академско звање 

 

______________________________________________________________________________________ 

                                                                     

                                                                                
 

_________________ 

(број дипломе) 

У__________________ ,        ________________ године 

                                                                         (сједиште)                  (датум издавања) 

 
 

 

 

        Декан*                                                                                                                                                 Ректор* - Директор*      

 

_______________________                                                                                                                            _______________________ 
(суви жиг високошколске установе) 

 

 
 

   

 

Холограм 

  

_______ 

*непотребно изоставити 
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                                                                                                                      Прилог број 7. 
 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

 

                                                                       

     Амблем  

 

 
............................................................................................................................................................. 

(назив високошколске установе ) 
 

............................................................................................................................................................. 

(назив организационе јединице )* 
 

 

Д И П Л О М А 
О СТИЦАЊУ СТРУЧНОГ СТЕПЕНА СПЕЦИЈАЛИСТЕ 

 
 

_______________________________ 
(презиме, име једног родитеља или старатеља, и име) 

 

 

 

рођен-а*__________19______године у ______________________,     ___________________,     ____________________, 

                                                                           (мјесто рођења)                 (општина рођења)               (држава рођења) 

____________________ уписан-а*  академске ________/_____ године на прву годину специјалистичких студија на 
     (држављанство)                                            (година)                                               

__________________________________________, а  ________/_________године је одбранио-ла* специјалистички рад  под  

      (назив високошколске установе)                               (датум) 
називим _____________________________________________________________.  

                                                                

На основу тога  издаје се  диплома о завршеним специјалистичким студијама и стеченом стручном називу специјалисте  

__________________________________________________________________________________________________ 

                                                                     

                                                                                
 

_________________ 

(број дипломе) 

У__________________,        ________________ године 

                                                                         (сједиште)                  (датум издава 

 
 

 

          Декан                                                                                                                                                                    Ректор      
 

_______________________                                                                                                                            _______________________ 

(суви жиг високошколске установе) 
 

 

 

   

 

Холограм 

  

_______ 

*непотребно изоставити 



 16 

                                                                                                                     Прилог број 8. 
 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

 

                                                                       

     Амблем  

 
............................................................................................................................................................. 

(назив високошколске установе ) 
 

............................................................................................................................................................. 

(назив организационе јединице )* 
 

 

Д И П Л О М А 
O СТЕЧЕНОМ НАУЧНОМ СТЕПЕНУ МАГИСТРА НАУКА- 

УМЈЕТНИЧКОМ СТЕПЕНУ МАГИСТРА* 

 

_______________________________ 
(презиме, име једног родитеља или старатеља, и име) 

 
 

 

рођен-а*__________19______године у ___________________,    ______________________,     _________________________, 

                                                                           (мјесто рођења)              (општина рођења)                       (држава рођења) 

____________________уписан-а*  академске ________/_____ године  на прву годину магистарских  студија на   

     (држављанство)                                            (година)                                              
__________________________________________, а дана ________/_________године је одбранио-ла* магистарски тезу   

         (назив високошколске установе) 

 
под називим______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________  

                                                                

На основу тога  издаје се  диплома о стеченом научном степену магистра наука - умјетничком степену магистра*  

__________________________________________________________________________________________ 

                                                                     
                                                                                

 

_________________ 
(број дипломе) 

У__________________ ,        ________________ године 

                                                                         (сједиште)                  (датум издавања) 
 

 

 
 

         Декан                                                                                                                                                                     Ректор     

 
_______________________                                                                                                                            _______________________ 

(суви жиг високошколске установе) 

 
 

 

   

 

Холограм 

  

_______ 

*непотребно изоставити 



 17 

                                                                                                                     Прилог број 9. 
 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

 

                                                                       

     Амблем  

 

 
............................................................................................................................................................. 

(назив високошколске установе ) 
 

............................................................................................................................................................. 

(назив организационе јединице )* 
 

 

Д И П Л О М А 
O СТЕЧЕНОМ НАУЧНОМ СТЕПЕНУ ДОКТОРА НАУКА 

 

_______________________________ 
(презиме, име једног родитеља или старатеља, и име) 

 
 

 

рођен-а*__________19______године у _________________,     ______________________,     ________________________, 

                                                                           (мјесто рођења)         (општина рођења)                       (држава рођења) 

____________________ дана ________/_____ године стекао-ла*  је академски назив магистра наука, а________/____године 

(држављанство)                                                                                                                                                   (датум) 
                                                               

је одбранио-ла*  докторску  дисертацију на _______________________________ _____________под називим 

                                                                                 (назив високошколске установе) 
____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________  

                                                                

На основу тога  издаје се  диплома о стеченом научном степену доктора________________________________________ наука 

                                                                     

                                                                                
 

_________________ 

(број дипломе) 

У__________________ ,        ________________ године 

                                                                         (сједиште)                  (датум издавања) 

 
 

 

 
               Декан                                                                                                                                                                 Ректор       

 

_______________________                                                                                                                            _______________________ 

(суви жиг високошколске установе) 

 

 
 

   

 

Холограм 

  

_______ 

*непотребно изоставити 
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Прилог број 10. 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

____________________________________ 
        (назив и сједиште високошколске установе) 

____________________________________ 
         (назив и адреса организационе јединице)*                                                                                                                                                                                                                   
 

 

 
На захтјев __________________________________________ ЈМБ___________________,  сходно Закону о високом образовању                         

                               (име и презиме)   
(«Службени гласник  Републике  Српске», број 73/10), а на основу службене евиденције и члана _____ Закона о општем  

управном поступку («Службени гласникРепублике Српске» бр., 13/02, 87/07 и 50/10),  и з д а ј е  с е 

 

                                    
                              

У В Ј Е Р Е Њ Е 

о стеченом академском-струковном* звању 

 
 

 

__________________________________________, рођен-а* ________године у ___________________,  ____________________, 

         (име, име једног родитеља и презиме)                                 (мјесто рођења)      (општина) 

__________________,   _______________________  уписан-а* академске _______/_______године, завршио-ла* је ___________ 
   (држава рођења)               (држављанство)       (датум) 

 године  _____________________студије, _____________на студијском програму, ______________________,   са постигнутим  

                      (врста студија)  (ниво студија)                  (назив студ. програма)     

 бројем ECTS бодова _______________  (_______________________________) и тиме стекао-ла* академско –струковно*   

                                  (словима) 

звање 

     

 

___________________________________________________________________ 
(академско-струковно звање)* 

 

 
 

Остварена просјечна оцјена током студија: _____________________ 

 
Ово увјерење служи као доказ о стеченoм академском-струковном  звању* ___________________________________ и може 

се користити до издавања дипломе. 

 
 

 

 
 

 
 

(М.П.) 

___________________________ 
                                                                                                                                                                    (потпис овлашћеног лица) 

 

 
 

      _______ 

      * непотребно прецртати       
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                                                                                                                                                          Прилог број 11. 

 
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

_______________________________________ 

(назив и сједиште високошколске установе) 

_______________________________________ 
(назив и адреса организационе јединице)*                                                                                                                                                                                                                   

 

 
На захтјев __________________________________________ ЈМБ____________________________,  сходно Закону о високом образовању                         

                        (име и презиме)   

(„Службени гласник  Републике  Српске“, број 73/10), а на основу службене евиденције и члана _____ Закона о општем управном 
поступку („Службени гласникРепублике Српске“, бр. 13/02, 87/07 и 50/10) издаје се 

 

 
У В Ј Е Р Е Њ Е 

о положеним испитима 

 

_______________________________, рођен/-а* __________године у ____________,  _______________,           
         (име, име једног родитеља и презиме)                                                                (мјесто рођења)         (општина рођења)             

 

   _____________________________,   _______________________  уписан/-а* академске ____/__године, завршио/-ла* је _________                                     
              ( држава рођења)                (држављанство)                                                                                                  (датум)  

године  __________________студије, _____________ на студијском програму, ________________________________,  дипломирао/-ла* 
                  (врста студија)           (ниво студија)                                                      (назив студ. програма)      

је ________године. 

 _________________________________________ на овом студијском програму положио/-ла* је сљедеће испите: 
        (име и презиме) 

 

 

РБ Назив предмета Оцјена ECTS бодови 

Прва година 

    

    

    

Друга година 

    

    

    

Трећа година 

    

    

    

Четврта година 

    

    

    

Пета година 

    

    

    

Шеста година 

    

    

    

 

Закључно са редним бројем ______     ________________________ 
                                                                                                 (словима) 

Укупан број остварених ECTS бодова: _______________________________ 
                                                                                                 (словима) 

Остварена просјечна оцјена током студија: ________________ 

Увјерење се издаје на захтјев студента, у сврху__________________________________________ те се у друге сврхе не може користити. 
 

 

                                                                                 (М.П.)                                        ___________________________________ 
         (потпис овлаштеног лица) 

_________ 

* Непотребно прецртати 




