РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ЗА НАУЧНОТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО

ПРАВИЛНИК
О САДРЖАЈУ ЈАВНИХ ИСПРАВА КОЈЕ ИЗДАЈУ
ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

Бања Лука, септембар 2021. године

На основу члана 115. став 4. Закона о високом образовању („Службени гласник
Републике Српске“, број 67/20) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи,
(„Службени гласник Републике Српске“, број 115/18), министар за научнотехнолошки
развој, високо образовање и информационо друштво, 22. септембра 2021. године,
доноси

ПРАВИЛНИК
О САДРЖАЈУ ЈАВНИХ ИСПРАВА КОЈЕ ИЗДАЈУ
ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
Члан 1.
Овим правилником прописује се изглед и садржај студентске књижице –
индекса, 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 студентску
књижицу – индекс (у даљем тексту: индекс).
(2) Индекс је јединствен за све високошколске установе.
(3) Индекс је у облику књиге, величине 105 mm · 160 mm.
(4) Корице индекса су у меком повезу, тамноплаве боје, a слова на насловној
страни исписују се у боји злата.
(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 mm · 90 mm.
(7) Изглед индекса налази се у Прилогу 1. овог правилника, који чини његов
саставни дио.
Члан 4.
Индекс садржи сљедеће податке:
1) опште податке:
1. називе: Босна и Херцеговина, Република Српска,
2. назив и сједиште високошколске установе,
3. назив чланице универзитета,
4. назив: СТУДЕНТСКА КЊИЖИЦА/ИНДЕКС,
5. број индекса – број досијеа из матичне књиге,

6. назив уписаног студијског програма и назив смјера/модула,
8. врсту и ниво студија,
9. вријеме трајања студијског програма,
10. начин извођења студија,
11. датум уписа,
12. потпис лица овлашћеног за потврду вјеродостојности индекса и печат
високошколске установе;
2) податке о студенту:
1. фотографију,
2. јединствени матични број (ЈМБ) студента,
3. својеручни потпис студента,
4. име и презиме,
5. име једног родитеља или стараоца,
6. датум, мјесто, општину и државу рођења,
7. држављанство;
3) податке о студијском програму:
1. шифру и назив наставног предмета,
2. статус наставног предмета (обавезан, изборни, факултативни),
3. име и презиме наставника,
4. ECTS бодове,
5. број часова наставних активности по наставним предметима (предавања,
вјежбе, семинари, колоквијуми и друго),
6. потпис наставника,
7. укупно остварених ECTS бодова,
8. податке о упису и овјери семестра,
9. потпис овлашћеног лица,
10. податке о семинарском раду/пројекту/самосталном раду,
11. податке о студентској пракси,
12. податке о положеним испитима (шифра и назив предмета, ECTS бодови,
статус предмета, закључна оцјена, датум полагања, потпис наставника),
13. остале податке о студенту,
14. 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 детаљније 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
мастер другог циклуса студија и научног звања доктор наука трећег циклуса студија.
(2) Универзитет може издати дипломе за звања сва три циклуса студија, а
висока школа само за стицање звања академског, односно струковног звања првог и
другог циклуса студија.

(3) Диплома се издаје на једном од службених језика и службених писама у
Босни и Херцеговини.
(4) У случају да 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 mm · 420 mm.
Члан 7.
(1) За све циклусе студија дипломе се израђују у формату 250 mm · 350 mm.
(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 mm · 25 mm и лого високошколске установе који се налази у
позадини текста.
Члан 8.
(1) Диплома о стеченом академском, односно 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 чланице универзитета,
5) назив: ДИПЛОМА,
6) име, име једног родитеља или стараоца 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 законом којим се
прописују звања која се стичу завршетком високог образовања или раније важећим
законским и подзаконским прописима којим су уређује област високог образовања,
12) број дипломе из Евиденције о издатим дипломама,
13) мјесто и датум издавања дипломе,
14) потпис ректора и декана, односно директора високошколске установе,
15) суви жиг високошколске установе,
16) холограм.
(2) Изглед дипломе садржан је у Прилогу 2. овог правилника, који чини његов
саставни дио.
Члан 9.
(1) Диплома о стеченом академском звању мастер, односно струковном звању
мастер другог циклуса студија садржи сљедеће податке:
1) назив: Босна и Херцеговина,
2) назив и амблем Републике Српске,
3) назив високошколске установе,

4) назив чланице универзитета,
5) назив: ДИПЛОМА,
6) име, име једног родитеља или стараоца 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) назив завршног рада,
12) стечено струковно, односно академско звање, у складу са законом којим се
прописују звања која се стичу завршетком високог образовања или раније важећим
законским и подзаконским прописима којим се уређује област високог образовања,
13) број дипломе из Евиденције о издатим дипломама,
14) мјесто и датум издавања дипломе,
15) потпис ректора и декана, односно директора високошколске установе,
16) суви жиг високошколске установе,
17) холограм.
(2) Изглед дипломе садржан је у Прилогу 3. овог правилника, који чини његов
саставни дио.
Члан 10.
(1) Диплома о стеченом научном звању доктор наука трећег циклуса студија
садржи сљедеће податке:
1) назив: Босна и Херцеговина,
2) назив и амблем Републике Српске,
3) назив високошколске установе,
4) назив чланице универзитета,
5) назив: ДИПЛОМА,
6) име, име једног родитеља или стараоца 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 законом којим се прописују звања која се
стичу завршетком високог образовања или раније важећим законским и подзаконским
прописима којим се уређује област високог образовања,
13) број дипломе из Евиденције о издатим дипломама,
14) мјесто и датум издавања дипломе,
15) потпис ректора и декана,
16) суви жиг високошколске установе,
17) холограм.
(2) Изглед дипломе садржан је у Прилогу 4. овог правилника, који чини његов
саставни дио.

Члан 11.
(1) Високошколска установа, уз диплому из чл. 8, 9. и 10. овог правилника,
истовремено и без накнаде, издаје додатак дипломи, који се овјерава печатом
високошколске установе, у складу са Законом о високом образовању (у даљем тексту:
Закон).
(2) Додатак дипломи издаје се уз дипломе за све циклусе студија, ради
унапређивања међународне транспаретности и олакшања академског и
професионалног признавања звања.
(3) Додатак дипломи штампа се на 100-грамскоm папиру, садржи до осам
страница у облику листова чије су појединачне странице величине 210 mm · 297 mm.
(4) Додатак дипломи 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 садржан је у Прилогу 5. овог правилника, који чини
његов саставни дио.
Члан 12.
Додатак дипломи садржи сљедеће податке:
1) опште податке:
1. називе: Босна и Херцеговина, Република Српска,
2. назив високошколске установе,
3. амблем Републике Српске,
4. лого високошколске установе,
5. наслов: ДОДАТАК ДИПЛОМИ,
6. текст преамбуле;
2) податке о имаоцу дипломе:
1. име,
2. презиме,
3. датум рођења,
4. идентификациони број студента (број индекса – матичне књиге) и јединствени
матични број (ЈМБ);
3) податке о стеченој дипломи:
1. стечено (стручно, академско, научно) звање (Наводи се 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 (Наводи се 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 установе наведене у подтачки 3. тачке 3) овог члана);
5. језик/језици на коме се одржава настава/испити;
4) подаци о врсти и нивоу студија:
1. врста и циклус студија,
2. дужина трајања студија изражену у годинама и постигнут укупан број ECTS
бодова,
3. услови уписа;
5) подаци о садржају и постигнутим резултатима:

1. начин студирања,
2. назив студијског програма и назив смјера/модула, уколико постоји,
3. исходи учења на студијском програму,
4. елементи студијског програма:
 детаљни приказ свих елемената студијског програма, предмети, курсеви и
друго, укључујући и податке о њиховом трајању, односно броју сати
предавања, вјежби и осталих активности предвиђених за одређени предмет и
оптерећењу студента у њиховом савладавању изражено у ECTS бодовима;
 положени испити и постигнути резултати, уз навођење добијених оцјена, као
и просјечна оцјена свих положених испита;
 подаци о томе да ли постоји завршни рад, наслов рада, језик, начин одбране,
добијена оцјена и комисија за оцјену и одбрану рада;
5. начин оцјењивања и показатељи дистрибуције оцјена, уколико постоје;
6) подаци о намјени стеченог звања:
1. приступ даљим студијама, односно подаци о томе да ли се добијеном
дипломом може приступити даљем високошколском образовању у
националном образовном систему, односно да ли постоји могућност уписа на
други и трећи циклус студија (Наводе се важећи стандарди и прописи за
проходност према вишим нивоима студија.);
2. професионални статус носиоца дипломе, односно квалификације у смислу
стеченог звања и компетенције стечене завршетком студијског програма;
7) додатне информације:
1. додатне информације о студенту 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 које пружају увид
у детаље у вези са стеченом дипломом као што су интернет страница
високошколске установе, национални информациони центар и томе слично;
8) овјера додатка дипломи:
1. број,
2. датум,
3. потпис,
4. одговорна лица,
5. званични печат;
9) 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,
7. национални извори информација.
Члан 13.
Високошколска установа за студенте из члана 140. Закона 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 доктор наука, након одбране докторског рада.
Члан 14.
(1) 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 чланице универзитета,
5) назив: ДИПЛОМА,
6) име, име једног родитеља или стараоца и презиме,
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, у складу са раније важећим законским и
подзаконским прописима којим се уређује област високог образовања,
12) број дипломе из Евиденције о издатим дипломама,
13) мјесто и датум издавања дипломе,
14) потпис ректора и декана, односно директора високошколске установе,
15) суви жиг високошколске установе,
16) холограм.
(2) Изглед дипломе садржан је у Прилогу 6. овог правилника, који чини његов
саставни дио.
Члан 15.
(1) 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 чланице универзитета,
5) назив: ДИПЛОМА,
6) име, име једног родитеља или стараоца 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, у складу са раније важећим
законским и подзаконским прописима којим се уређује област високог образовања,
11) број дипломе из Евиденције о издатим дипломама,
12) мјесто и датум издавања дипломе,
13) потпис ректора и декана,
14) суви жиг високошколске установе,
15) холограм.
(2) Изглед дипломе садржан је у Прилогу 7. овог правилника, који чини његов
саставни дио.

Члан 16.
(1) Диплома о стеченом научном степену магистар наука, односно степену
магистар умјетности 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 чланице универзитета,
5) назив: ДИПЛОМА,
6) име, име једног родитеља или стараоца 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 магистар наука, односно степен магистар
умјетности, у складу са раније важећим законским и подзаконским прописима којим се
уређује област високог образовања,
11) број дипломе из Евиденције о издатим дипломама,
12) мјесто и датум издавања дипломе,
13) потпис ректора и декана,
14) суви жиг високошколске установе,
15) холограм.
(2) Изглед дипломе садржан је у Прилогу 8. овог правилника, који чини његов
саставни дио.
Члан 17.
(1) Диплома о стеченом академском научном степену доктор 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 чланице универзитета,
5) назив: ДИПЛОМА,
6) име, име једног родитеља или стараоца 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 доктор наука, у складу са раније важећим
законским прописима којим се уређује област високог образовања,
11) број дипломе из Евиденције о издатим дипломама,
12) мјесто и датум издавања дипломе,
13) потпис ректора и декана,
14) суви жиг високошколске установе,
15) холограм.
(2) Изглед дипломе садржан је у Прилогу 9. овог правилника, који чини његов
саставни дио.

Члан 18.
(1) Високошколска установа издаје увјерење о положеним испитима, које се
штампа на папиру величине 210 mm · 290 mm.
(2) Изглед увјерења садржан је у Прилогу 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 mm · 290
mm.
(2) Изглед увјерења садржан је у Прилогу 11. овог правилника, који чини његов
саставни дио.
Члан 20.
Дупликат јавних исправа из овог правилника издаје се на обрасцима
прописаним овим правилником, а у горњем десном углу на првој страни исписује се
ријеч: „Дупликат“, словима величине 5 mm.
Члан 21.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о садржају
јавних исправа које издају високошколске установе („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 78/11, 46/14 и 54/14).
Члан 22.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Српске“.

Број: 19.040/020-2288-3/21
Датум: 22. 9. 2021. године

МИНИСТАР
Мр Срђан Рајчевић

ПРИЛОГ 1
/прва страна корица/

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

Амблем установе

СТУДЕНТСКА КЊИЖИЦА
ИНДЕКС

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
_

ЈМ
Б

фотографија
студента

..................................................................................
(назив и сједиште високошколске установе)
..................................................................................
(назив организационе јединице)

(50 mm ∙ 60
mm)

Број индекса …..….../……………
(број) (година уписа)
СТУДЕНТСКА КЊИЖИЦА
ИНДЕКС

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

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

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

Рођен/-а………………………, .........................................
(датум)
(мјесто
рођења)
……………….., .........................,
..............................
(општина) (држава рођења)
(држављанство)
/прва унутрашња страна корица/

уписан/-а је академске 20…/20…
године на
………………………………………, ........................................ ,
(врста студија)
(ниво
студија)
.........................................,......

....................................,
(назив студијског програма и назив
смјера/модула)
УПИС ..... ........... ....................
............ пут

...................................... .....,
АКАДЕМСКА __________ / _________
.........................................
ГОДИНА
(вр. трајања ст. програма) (начин
извођења студија)
Укупан број часова у
Наставник потврђује
Број
току године
да је студент уредно
......................
похађао предавања,
предавјежби
друго3
.....................................
вања
семестара²
вјежбе и друго
(датум уписа)
(потпис
овлашћеног лица)
(М. П.)

.............,

(година студијског прог. – словима)

(семестар

1

Име и презиме
наставника

ECTS
бодова

Назив наставног
предмета

Статус
предметa

шифра

– словима)

Укупно остварено ECTS
бодова у семестру

Потврда о
упису семестра
____________
_____
(дату

..................................
(словима)
овлашћеног лица)

(М. П.)

Потврда о овјери
семестра
__________________
____ (датум)

...................................
(потпис

м)

О ...............................
– обавезни, И – изборни,
(лијева (начин
страна)
финансирања)
овлашћеног
лица)
Ф – факултативни
1

(М. П.)

2–36.
..................................
(потпис

Блок – уписати бл.
Уписује се број часова
(десна страна)
семинара, практикума и др.
2
3

3–37.

Назив наставног
предмета

РАДОВИ
Наслов рада

број
часова

Академска
година

поени

СЕМИНАРСКИ/ПРОЈЕКАТ/САМОСТАЛН
И

39–41.
(непарне стране)

38–40. (парне
стране)

ПРАКСА

42–44.
парне стране

ECTS бодова

Поени

Укупан број
часова рада

Период
обављања
праксе

Академска
година

СТУДЕНТСКА

Установа гдје се изводи пракса
(назив и адреса)

Датум овјере
рада и потпис
наставника

Подручје праксе и задатак

43–45. непарне
стране

Датум овјере
да је пракса
обављена и
потпис
ментора

Име и презиме студента:

Добровољни рад у локалној заједници

ПОДАЦИ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ИЗ:
Наслов рада

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

PRILOG
2
...................................

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

(шифра предмета)
изборни)

ECTS бодова

Датум
полагања

Закључна оцјена

Врста рада

........................................
(обавезни,

Потпис
наставника

...........................
(…… )
................................................................................................................................................
назив предмета
...................................

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

(шифра предмета)
изборни)

ECTS бодова

Датум
полагања

Закључна оцјена

........................................
(обавезни,

Потпис
наставника

....................... (
……)
................................................................................................................................................
назив предмета
...................................

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

(шифра предмета)

ECTS бодова

........................................
(обавезни,

изборни)

Датум
Потпис
46–81. страненаставника
полагања

Закључна оцјена

82–
83. стране

...........................
(..…)
Остали подаци о студенту

Завршни рад/дисертација*

Наслов
рада/дисертације

ECTS
бодова
Датум
одбране
Оцјена
Комисија за одбрану

Потпис

*Непoтребно изоставити.

84–85.
стране

86.
страна

Вредновање

ПРИЛОГ 2
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА

Амблем
.............................................................................................................................................................
(назив високошколске установе)
.............................................................................................................................................................
(назив чланице универзитета)*

ДИПЛОМА
_______________________________
(име, име једног родитеља или стараоца и презиме)

рођен/-а* ______________ 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 и стеченом академском звању / струковном* звању
_______________________________________________________________________________________________________
_

_________________
(број дипломе)
У __________________ ,
(сједиште)

________________ године
(датум издавања)

Декан*

Ректор* – директор*

_______________________

_______________________
(суви жиг високошколске установе)

Холограм
_______
* Непотребно изоставити.

ПРИЛОГ 3
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА

Амблем
.............................................................................................................................................................
(назив високошколске установе)
.............................................................................................................................................................
(назив чланице универзитета)*

ДИПЛОМА
_______________________________
(име, име једног родитеља или стараоца и презиме)

рођен/-а*______________ године у ______________________, _____________________,
(мјесто рођења)
(општина рођења)

________________________,
(држава рођења)

________________, уписан/-а* академске ____/___ године, _______/____ године завршио/-ла* је __________________
(држављанство)
(година)
(датум)
(врста студија)
_____________ на студијском програму _____________________________ у трајању од ___________________ са
(ниво студија)
(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 звању / струковном*
звању
_______________________________________________________________________________________________________

_________________
(број дипломе)
У __________________,
(сједиште)

________________ године
(датум издавања)

Декан

Ректор – директор

_______________________

_______________________
(суви жиг високошколске установе)

Холограм
_______
* Непотребно изоставити.

ПРИЛОГ 4
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА

Амблем
.............................................................................................................................................................
(назив високошколске установе)
.............................................................................................................................................................
(назив чланице универзитета)*

ДИПЛОМА
_______________________________
(име, име једног родитеља или стараоца и презиме)

рођен/-а*_______________ 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)
одбранио/-ла* докторску дисертацију под називом:
___________________________________________________________________________________________________

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

(број дипломе)
У __________________,
(сједиште)

________________ године
(датум издавања)

Декан

Ректор

_______________________

_____________________

(суви жиг високошколске установе)
Холограм
_______
* Непотребно изоставити.

ПРИЛОГ 5

Босна и Херцеговина
Република Српска
(назив високошколске установе)

Додатак дипломи

(лого високошколске
установе)

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 да би се олакшао поступак њеног признавања у иностранству и правично академско и професионално
признавање квалификација (диплома, степена увјерења и тако даље). 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.

ПОДАЦИ О ИМАОЦУ ДИПЛОМЕ

1.1. Презиме:
1.2. Име:
1.3. Датум рођења (дан/мјесец/година):
1.4. Број индекса студента:

2.

ЈМБ

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. Дужина трајања студија (у годинама) и ECTS бодови:
3.3. Услови уписа:

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:

Бр.

Назив предмета

Семестар

Укупан фонд
часова
П
В

Тип

ECTS

Оцјена

1.
2.
…
Укупан број ECTS бодова:
Просјечна оцјена:
Ознаке: О – обавезни; И – изборни; П – предавања; В – вјежбе; А – аудиторне вјежбе, Ф – факултативна настава
Назив дипломског рада
Датум дипломирања

4.4. Начин оцјењивања:
Оцјене

10
9
8
7
6
5
5.

Класификација
Изванредан
Одличан
Врлодобар
Добар
Задовољава
Не задовољава

А
Б
Ц
Д
Е
Ф

Број поена
91–100
81–90
71–80
61–70
51–60
≤ 50

ПОДАЦИ О НАМЈЕНИ СТЕЧЕНОГ ЗВАЊА:

5.1. Приступ даљим студијима:

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 дипломи број ________ од ____ године издате од _______ .
7.1. Број:
7.2. Одговорно лице:
Декан

Ректор – директор*

* Непотребно изоставити.

Датум:

7.3. Потпис:

7.4. М. П:

Дистрибуција оцјена

ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ

СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ

8.

ПОДАЦИ О СИСТЕМУ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Високо образовање у Републици Српској регулисано је одредбама Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број
67/20) 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 за
научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске. Високо образовање је дјелатност од општег интереса за
Републику Српску.
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
научноистраживачки, стручни, односно умјетнички рад, те пројекте од значаја
за друштвену заједницу као три компоненте јединственог процеса високог
образовања. Универзитет може остварити све врсте и нивое студија.
Високошколска установа има статус универзитета ако реализује најмање десет
различитих академских студијских програма из најмање четири области
образовања (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 обједињује
образовни и научноистраживачки, стручни, односно умјетнички рад, те
пројекте од значаја за друштвену заједницу као компоненте јединственог
процеса високог образовања, реализује најмање три студијска програма из
најмање једне области образовања и изводи струковне и/или академске студије
првог циклуса.
Универзитет и висока школа имају својство правног лица.
Организационе јединице – чланице универзитета немају својство правног лица.

8.4.

8.5.

Врсте и нивои студија

Дјелатност високог образовања остварује се кроз академске и струковне студије,
на основу одобрених, односно акредитованих студијских програма за стицање
високог образовања.
Високо образовање организује се у три циклуса:
‒ први циклус високог образовања траје најмање три, а највише четири
године и вреднује се са најмање 180 ECTS, 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 ECTS, односно 120 ECTS бодова и то на
начин да у збиру са првим циклусом износе 300 ECTS бодова и
‒ Студије трећег циклуса организују се након другог циклуса академских
студија, трају три године и вреднују се са 180 ECTS бодова.

8.3.

Акредитација и поступак за издавање дозволе за рад

Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо
друштво и Агенција за високо образовање Републике Српске спроводе поступак за
издавање дозволе за рад - почетне акредитације у складу са одредбама Закона о
високом образовању Републике Српске и Закона о обезбјеђењу квалитета у
високом образовању Републике Српске. Агенција за високо образовање Републике
Српске спроводи поступак акредитације у складу са одредбама Закона о
обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске и подзаконским
актима.
Поступком за издавање дозволе за рад (почетном акредитацијом) се утврђује да
ли високошколска установа испуњава услове за почетак рада и обављање
дјелатности високог образовања, у складу са одредбама Закона о високом
образовању и Стандардима за почетну акредитацију.
У поступку акредитације се утврђује да ли високошколска установа, чланица
универзитета и/или студијски програм испуњава Стандарде за акредитацију
високошколских установа и студијских програма. Oви стандарди су усклађени са
Стандардима и смјерницама за осигурање квалитета у европском простору
високог образовања (Стандарди ESG 2015).

Систем оцјењивања

Успјешност студента у савладавању појединог наставног предмета континуирано
се прати током наставе, на начин одређен 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
одређен 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 детаљније се уређује начин полагања
испита и оцјењивање на испиту.

8.6.
8.2.

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 вези са начином организовања и временом
одржавања облика студија и информисања студената о томе, уређују се општим
актом високошколске установе.

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 да доказ о завршеној средњој
школи, свједочанство или диплому, нострификују у Министарству просвјете и
културе.
Поступку нострификације 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.

8.7. Национални извори информација
Детаљне информације о приступу појединачним високошколским установама
могу се добити у:
‒ Министарству за научнотехнолошки развој, високо образовање и
информационо друштво
Трг Републике Српске 1, Ламела Б, 78000 Бања Лука, Босна и Херцеговина,
Република Српска, тел.: 051/338-731, факс: 051/338-856;
www.vladars.net; еmail:mnrvoid@mnrvoid.vladars.net
‒ Агенцију за високо образовање Републике Српске
Краља Петра Карађорђевића број 78; 78000 Бања Лука, Босна и Херцеговина,
Република Српска, тел: 051/922-081, факс: 051/922-080,
www.avors.org е-mail: info@avors.org
‒ Агенција за развој високог образовања и обезбјеђење квалитета
Булевар војводе академика Јована Сурутке број 13, 78000 Бања Лука, Босна и
Херцеговина, Република Српска, тел.: 051/430-510, факс: 051/462-302,
е-mail: info@hea.gov.ba,

ПРИЛОГ 5а

Bosnia and Herzegovina
Republic of Srpska
(name of the higher education institution)

(logo of the higher education
institution)

Diploma Supplement
This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to
provide sufficient independent data to facilitate the process of its recognition abroad and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas,
degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and
successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from value judgements,
equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an
explanation should give the reason why.

1.

INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION

1.1. Last name:
1.2. First name:
1.3. Date of birth (date/month/year):
1.4. Student Identification Number:

2.

Personal Identification Number

INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION:

2.1. Name of the (professional, academic, scientific) qualification:

2.2. Scientific/artistic/professional field(s) of study:

2.3. Name and status of the higher education institution issuing the diploma:

2.4. Name of the higher education institution managing the studies (if different from 2.3):

2.5. Language(s) used in classes/exams:

3.

INFORMATION ON TYPE AND LEVEL OF STUDIES:

3.1. Type and cycle of studies:

3.2. Duration of studies (in years) and ECTS credits:

3.3. Access requirements:

4.

INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS OBTAINED:

4.1. Mode of study:

4.2. Name and programme requirements:

4.3. Programme details and grades obtained:
No.

Course (unit)

Semester

Total hours
L
Exe

Type

ECTS

Grade

1.
2.
…
Total ECTS credit points:
Average grade:
Key: C – compulsory; E – elective; L – lectures; Exe – exercises< O – optional; A – auditory exercises
Graduation paper title:
Graduation date:

4.4. Grading method:
Grade

10
9
8
7
6
5
5.

А
B
C
D
Е
F

Classification

Number of points

Extraordinary
Excellent
Very good
Good
Satisfactory
Did not meet expectations

91–100
81–90
71–80
61–70
51–60
≤ 50

INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION:

5.1. Access to further study:

5.2. Professional status:
6.

ADDITIONAL INFORMATION:

6.1. Additional information on student:
6.2. Further information sources on higher education institution:

7.

CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT:

Diploma supplement is valuable only with the original diploma number ________ from ____ issued by _________ .
7.1. Number:
7.2. Responsible:
Dean

Rector – director*

*Omit which is redundant.

Date:
7.3. Signature:

7.4. Stamp:

Grade distribution

HIGHER EDUCATION

SECONDARY
EDUCATION

8.

INFORMATION ON HIGHER EDUCATION SYSTEM IN THE REPUBLIC OF SRPSKA

Higher education in the Republic of Srpska is regulated by provisions of the Law on Higher Education („Official Gazette of the Republic of Srpska“, No.
67/20) and the Framework Law on Higher Education in Bosnia and Herzegovina ("Official Gazette of Bosnia and Herzegovina", No. 59/07 and 59/09), the
Republic of Srpska accepts the European strategic goals in the field of higher education expressed in the Declaration of European Ministers of Higher
Education from Bologna (1999), as well as the subsequent development of this concept. All higher education institutions are under the jurisdiction of the
Ministry of Scientific and Technological Development, Higher Education and Information Society of the Republic of Srpska. Higher education is an activity of
general interest for the Republic of Srpska.
8.1.

Types of higher education institutions

Higher education activity is performed by following higher education institutions:
‒ university – university is an independent institution that combines educational and
scientific research, professional, i.e. artistic work, and projects of importance to the
social community as three components of a unique process of higher education. The
university can achieve all types and levels of study. A higher education institution has
the status of a university if it implements at least ten different academic study
programs from at least four fields of education (natural sciences, technical sciences,
biomedicine and health, biotechnical sciences, social sciences and humanities),
‒ faculty, academy, scientific institute within the university– faculty, academy, i.e.
scientific institute is an organizational unit within a university that performs teaching
scientific research and artistic work in one or more educational and scientific fields.
The faculty, academy or scientific institute in legal transactions acts under the name
of the university of which it is a part and under its own name, in accordance with the
statute of the university.
‒ college is an independent higher education institution that combines educational and
scientific research, professional or artistic work, and projects of importance to the
community as components of a unique process of higher education, implements at
least three study programs in at least one field of education and conducts professional
and / or academic studies of the first cycle.
University and college have the status of a legal entity.
Organizational units-members of the university do not have the status of a legal entity.

8.2.

Types and levels of studies

Higher education activity is performed through academic and professional studies, based
on approved i.e. accredited study programs for higher education.
Higher education is organized in three cycles:
‒ first higher education cycle lasts three years at least, four at most and is evaluated
with 180 ECTS points at least, i.e. 240 ECTS at most, in accordance with European
Credit Transfer System, provided that the studies of medicine, dentistry, pharmacy
and veterinary medicine are conducted as integrated studies (unique study program
that includes the first and second cycle) and which last five or six years and are
evaluated with at least 300 ECTS credits
‒ second cycle studies are organized after the first cycle, they last one or two years and
are evaluated with 60 ECTS, i.e. 120 ECTS points and in such a way that in the sum
with the first cycle they amount to 300 ECTS points and
‒ third cycle studies are organized after the second academic study cycle, they last
three years and are evaluated with 180 ECTS credit points.

8.4. Organization of studies
Higher education is organized as a full-time and part-time study.
Way of studying is:
– full-time and
– part-time study.
The higher education institution is obliged to organize lectures and other forms of
teaching for all students.
Obligations of the higher education institution regarding the manner of organizing and
the time of holding the form of studies and informing students about it, are regulated by
the general act of the higher education institution.

8.5. Grading system
The student's success in mastering a particular subject is continuously monitored during
classes, in the manner prescribed by the curriculum, or study program, in accordance
with the statute.
The exam is taken at the headquarters of the higher education institution.
The student takes the exam at the end of classes in that subject, in the manner prescribed
by the curriculum, or study program, in accordance with the statute of the higher
education institution.
Students' success in the exam is expressed by a grade of five (failed), which is not
entered in the student index, to a grade of ten (excellent).
The higher education institution may prescribe another non-numerical method of
assessment.
The general act of the higher education institution regulates in more detail the manner of
taking the exam and grading at the exam.

8.6. Formal conditions for continuing higher education
Everyone who has completed a four-year high school in the Republic of Srpska, Bosnia
and Herzegovina, as well as students who have completed a high school abroad have
access to higher education.
In order to enroll in higher education institutions in the Republic of Srpska, students who
have completed high school abroad are required to nostrify the proof of completed high
school, certificate or diploma in the Ministry of Education and Culture.
Certificates or diplomas obtained in the Republic of Serbia, on the basis of the
Agreement on Mutual Recognition of Documents in Education and Regulation of Status
Issues of Students, are not subject to the nostrification procedure.

8.7. National information sources
8.3.

Accreditation and procedure for issuing a work permit

The Ministry of Scientific and Technological Development, Higher Education and
Information Society and the Agency for Higher Education of Republic of Srpska are
conducting the procedure for issuing work permits - initial accreditations in accordance
with the provisions of the Law on Higher Education of Republic of Srpska and the Law
on Quality Assurance in Higher Education of Republic of Srpska. The Agency for
Higher Education of Republic of Srpska conducts the accreditation procedure in
accordance with the provisions of the Law on Quality Assurance in Higher Education of
Republic of Srpska and bylaws.
The procedure for issuing a work permit (initial accreditation) determines whether the
higher education institution meets the conditions for starting work and performing
higher education activities, in accordance with the provisions of the Law on Higher
Education and the Standards for Initial Accreditation.
The accreditation procedure determines whether the higher education institution,
university member and/or study program meets the Standards for accreditation of higher
education institutions and study programs. These standards are in line with the Standards
and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG
Standards 2015).

Detailed information on access to individual higher education institutions can be obtained
at:
‒ Ministry of Scientific and Technological Development, Higher Education and
Information Society
Trg Republike Srpske 1, Lamella B, 78000 Banja Luka, Bosnia and Herzegovina,
Republic of Srpska, Tel.: 051/338-731, Fax: 051/338-856;
www.vladars.net; еmail:mnrvoid@mnrvoid.vladars.net
‒ Agency for Higher Education of the Republic of Srpska
Kralja Petra Karađorđevića 78; 78000 Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, Republic
of Srpska, Tel: 051/922-081, Fax: 051/922-080,
www.avors.org е-mail: info@avors.org
‒ Agency for Higher Education Development Education and Quality Assurance
Bulevar vojvode akademika Jovana Surutke 13, 78000 Banja Luka, Bosnia and
Herzegovina, Republic of Srpska, Tel.: 051/430-510, Fax: 051/462- 302,
е-mail: info@hea.gov.ba,

ПРИЛОГ 6
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
Амблем
.............................................................................................................................................................
(назив високошколске установе)
.............................................................................................................................................................
(назив чланице универзитета)*

ДИПЛОМА
О СТЕЧЕНОМ ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
_______________________________
(име, име једног родитеља или старатеља и презиме)

рођен/-а* __________________ 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 __________________ ,
(сједиште)

________________ године
(датум издавања)

Декан*

Ректор* – директор*

_______________________

___ ____________________
(суви жиг високошколске установе)

Холограм
_______
* Непотребно изоставити.

ПРИЛОГ 7
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА

Амблем
.............................................................................................................................................................
(назив високошколске установе)
.............................................................................................................................................................
(назив чланице универзитета)*

ДИПЛОМА
О СТИЦАЊУ СТРУЧНОГ СТЕПЕНА СПЕЦИЈАЛИСТЕ

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

рођен/-а*________________ 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*
(назив високошколске установе)
(датум)
специјалистички рад под називом:
______________________________________________________________________________________________.

На основу тога издаје се диплома о завршеним специјалистичким студијима и стеченом стручном називу
специјалисте
__________________________________________________________________________________________________
______________________

(број дипломе)
У __________________,
(сједиште)

________________ године
(датум издава

Декан

Ректор

_______________________

_______________________
(суви жиг високошколске установе)

Холограм
_______
* Непотребно изоставити.

ПРИЛОГ 8
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА

Амблем
.............................................................................................................................................................
(назив високошколске установе)
.............................................................................................................................................................
(назив чланице универзитета)*

ДИПЛОМА
O СТЕЧЕНОМ НАУЧНОМ СТЕПЕНУ МАГИСТАР НАУКА – УМЈЕТНОСТИ

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

рођен-а* _____________________ 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* магистарску
(назив високошколске установе)
(датум)
тезу под називом:
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
На основу тога издаје се диплома о стеченом научном / умјетничком степену магистар наука / магистар умјетности
__________________________________________________________________________________________
_________________
(број дипломе)
У __________________ ,

(сједиште)

____________________ године

(датум издавања)

Декан

Ректор

_______________________

_____________________ __
(суви жиг високошколске установе)

Холограм
_______
*Непотребно изоставити.

ПРИЛОГ 9
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА

Амблем
.............................................................................................................................................................
(назив високошколске установе)
.............................................................................................................................................................
(назив чланице универзитета)*

ДИПЛОМА
O СТЕЧЕНОМ НАУЧНОМ СТЕПЕНУ ДОКТОР НАУКА

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

рођен/-а*________________ године у _________________,
(мјесто рођења)

______________________,
(општина рођења)

________________________,
(држава рођења)

____________________, ________/_____ године стекао/-ла* је академски назив магистра наука, а ________/____ године
(држављанство)
(датум)
(датум)
је одбранио/-ла* докторску дисертацију на ___________________________________________________________ под
(назив високошколске установе)
називом: _______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
На основу тога издаје се диплома о стеченом научном степену доктор ____________________________________ наука

_________________
(број дипломе)
У __________________ ,
(сједиште)

________________ године
(датум издавања)

Декан

Ректор

_______________________

_______________________
(суви жиг високошколске установе)

Холограм
_______
* Непотребно изоставити.

ПРИЛОГ 10
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
_______________________________________
(назив и сједиште високошколске установе)
____________________________________
(назив и адреса чланице универзитета)*
Број: ________________
Датум: _______________

На основу члана 159. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и
66/18) и Статута ___________ _______, издаје се

УВЈЕРЕЊЕ
о положеним испитима
Студент ___________________________, рођен/-а* ________ године у мјесту ____________ држава ____________
Држављанство ________________________, број досијеа ________________ уписан/-а као ___________________
(редован – ванредан)*
студент академске
године, у
годину студија, одсјек _____________,
дипломирао/-ла ______________ године.
Студент је положио сљедеће испите:
Ред. бр.

Предмет

Датум

Оцјена

Закључно са редним бројем: ______
Остварена просјечна оцјена током студија: ____
Увјерење се издаје на захтјев студента, у сврху _____________________________________________, те се у друге сврхе не
може користити.

(М. П.)
___________________________

(потпис овлашћеног лица)

_______
* Непотребно прецртати.

ПРИЛОГ 11
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
__________________________________________
(назив и сједиште високошколске установе)
__________________________________________
(назив и адреса чланице универзитета)*

На захтјев _________________________________ ЈМБ:________________________, сходно Закону о високом образовању
(име и презиме)
(„Службени гласник Републике Српске“, број 67/20), а на основу службене евиденције и члана _____ Закона о општем
управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) издаје се

УВЈЕРЕЊЕ
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)

(година)

_____________ године _____________________ студије, __________________ на студијском програму,

_____________________,
датум)
(врста студија)

(ниво студија)

(назив студ. програма)

са постигнутим бројем ECTS бодова _______________ (____________________________) и тиме стекао/-ла*
(словима)

академско / струковно* 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.

