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Бања Лука, 11.07.2012. године 



На основу члана 64. став (2) алинеја в) и члана 157. Закона о високом 
образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 73/10 и 104/11), те члана 
33. став (1) алинеја 3) Статута Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета у 
Бањој Луци на 4. сједници одржаној 11.07.2012. године, у с в о ј и о  ј е 

 
П Р А В И Л Н И К  

О ПОСТУПКУ ЕКВИВАЛЕНЦИЈЕ РАНИЈЕ СТЕЧЕНИХ ЗВАЊА, 
ПОСТУПКУ ВРЕДНОВАЊА ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА 

 И ЗА ПОТРЕБЕ НАСТАВКА ШКОЛОВАЊА  
НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

 
ДИО ПРВИ 

Члан 1. 
(Предмет) 

 
 (1) Овим Правилником ближе се уређујe поступак и критеријуми за 
еквиваленцију звања стеченог по ранијим прописима на Универзитету у Бањој Луци, 
са новим звањем које се стиче у складу са Законом о високом образовању, Статутом 
и другим општим актима Универзитета у Бањој Луци. 
 (2) Овим Правилником утврђује се поступак и критеријуми за вредновање 
висошколских исправа стечених на другим високошколским установама, за потребе 
наставка образовања на Универзитету у Бањој Луци. 

(3) Овим Правилником утврђује се и поступак и критеријуми за признавање 
страних високошколских исправа, за потребе наставка образовања на Универзитету 
у Бањој Луци. 

 
Члан 2. 

(Коришћени појмови) 
 

(1) Поступак еквиваленције је поступак у коме се врши изједначавање 
стеченог звања које је раније стечено на Универзитету у Бањој Луци са новим 
звањем. 

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

(3) Образовање које се стиче у складу са Законом о високом образовању је 
образовање које се стиче у сксладу са ECTS правилима студија.  

(4) Признање страних високошколских исправа је поступак којим се имаоцу 
те исправе утврђује право на наставак образовања, односно право на укључивање у 
нивое високог образовања на Универзитету у Бањој Луци. 

(5) Страна високошколска исправа је свака јавна исправа коју издаје страна 
високошколска установа, осим исправа које су стечене на територији бивше СФРЈ до 
6. априла 1992. године и јавних исправа и документа из Споразума о узајамном 
признавању докумената у образовању и регулисању статусних питања ученика и 
студената (''Службени гласник Републике Српске'', број: 79/05), стечене на 
акредитованим  високошколским установама у Републици Србији. 

(6) Сви појмови и термини који су у овом Правилнику коришћени у мушком 
или женском роду подразумјевају оба рода. 
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Члан 3. 
(Примјена Правилника) 

 
(1) Факултети/Академија умјетности Универзитета, односно надлежне 

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

(2) Комисије су стручна тијела организационих јединица које на приједлог 
декана именује наставно-научно/ умјетничко-наставно вијеће факултета/Академије 
за потребе провођења поступка регулисаног овим Правилником.  

(3) Одлуком о формирању комисије из става 2. овог члана утврђује се број, 
састав и мандат чланова комисије, као и друга питања од значаја за рад комисије. 

 
ДИО ДРУГИ 

ПОГЛАВЉЕ I 
 

(Поступак и критеријуми за еквиваленцију раније стеченог звања на  
Универзитету у Бањој Луци са новим звањем) 

 
Члан 4. 

(Поступак) 
 

(1) Поступак еквиваленције се покреће на захтјев лица које је раније стекло 
звање на Универзитету у Бањој Луци. 

 
(2) За поступак из става 1. овог члана надлежан је факултет/Академија који је 

издао диплому о стеченом звању, односно факултет/Академија који је матичан за ту 
област у вријеме подношења захтјева из става 1. овог члана. 

 
Члан 5. 

(Документација) 
 

Уз захтјев за покретање поступка доставља се овјерена фотокопија дипломе, те 
други документи који су неопходни за одлучивање по захтјеву. 

 
Члан 6. 

(Одлучивање о захтјеву) 
 

(1) Декан факултета/Академије по пријему захтјева формира трочлану 
комисију за провођење поступка еквиваленције, а на приједлог наставно-научно/ 
умјетничко-наставно вијећа факултета/Академије. 

 (2) Комисија ће припремити извјештај о захтјеву, који ће садржавати 
приједлог о еквиваленцији. 

 (3) У припреми извјештаја комисија врши увид у службену документацију, те 
на друге начине утврђује релевантне чињенице. 

 (4) Извјештај садржи податке о подносиоцу захтјева и студију који је 
кандидат завршио, образложење и приједлог за еквиваленцију раније стеченог 
академског звања са одговарајућим новим академском звањем. 

 (5) Рјешење о еквиваленцији доноси наставно-научно/ умјетничко-наставно 
вијећа факултета/Академије. 
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 (6) Против рјешења о еквиваленцији може се поднијети приговор Сенату 
Универзитета.  

 (7) Одлука Сената је коначна. 
 

Члан 7. 
(Општи јединствени критеријуми) 

 
При предлагању одлуке о захтјеву, комисија ће се руководити сљедећим општим 
јединственим критеријумима за еквиваленцију: 

 
1. Раније стечено двогодишње више образовање, специјалистичко образовање 

стечено након основних петогодишњих студија, научно звање магистра 
наука/умјетности немају еквивалента у новим звањима. 

2.  Раније стечено образовање након три године основних студија и стручно 
звање одређено законом, изједначиће се са новим звањем дипломирани (bachelor), уз 
назнаку одговарајућег занимања и стечених 180 ECTS бодова.  

3. Раније стечено високо образовање и стручно звање одређено законом, 
након четири године основних студија, изједначиће се са новим звањем 
дипломирани (bachelor), уз назнаку одговарајућег занимања и стечених 240 ECTS 
бодова.  

4. Раније стечено високо образовање и стручно звање одређено законом, 
након пет година студирања изједначиће се са новим звањем master, уз назнаку 
одговарајућег занимања и стечених 300 ECTS бодова.  

5. Раније стручно звање специјалисте, стечено након четворогодшњих 
основних студија и једногодишњих специјалистичких студија, изједначиће се са 
новим звањем master, уз назнаку одговарајућег занимања и стечених 300 ECTS 
бодова.  

 
Члан 8. 

(Примјена прописа) 
 

При предлагању одлуке по захтјеву, комисија ће примјењивати законска рјешења и 
подзаконске акте усклађене са законом, којима се регулишу кориштење титула, 
стицање научних и стручних звања, те листу стручних, академских и научних звања 
који су на снази у вријеме доношење одлуке о захтјеву. 

 
Члан 9. 

(Звања стечена на Медицинском факултету) 
 

Поступак и критеријуми за изједначавања академских звања стечених на 
Медицинском факултету према ранијим прописима уредиће се посебним 
правилником. 

ПОГЛАВЉЕ II 
 

(Поступак и критеријуми за вредновање висошколских исправа стечених на 
другим високошколским установама, за потребе наставка образовања на 

Универзитету у Бањој Луци). 
Члан 10.  

(Поступак) 
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(1) Лице које је стекло висиокошколску исправу на другој високошколској 
установи, а жели да настави школовање на Универзитету у Бањој Луци, подноси 
захтјев на посебном обрасцу факултету /Академији Универзитета у Бањој Луци на 
који конкурише за упис, који се доставља надлежној комисији из члана 3. став 2. 
овог Правилника. 
 (2) Уз захтјев за упис доставља се извод из матичне књиге рођених, овјерена 
фотокопија дипломе, увјерење о положеним испитима, примјерак завршног рада (за 
други циклус) и наставни план и програм завршеног студија. Уколико је неки од 
наведених докумената сачињен на страном језику, подносилац је дужан доставити и 
превод таквих докумената, овјерен од овлаштеног судског тумача. 

(3) Комисија, по пријему захтјева за упис, врши увид у службену евиденцију 
и достављену документацију, те друге информације до којих је дошла у сарадњи са 
надлежним органима, на основу чега констатује испуњеност услова за провођење 
поступка за наставак школовања на Универзитету. 
 (4) Уколико Комисија утврди да нису испуњени прописани услови, али је 
њихово испуњење могуће уз додатне обавезе (полагање испита, семинарски радови, 
истраживачка пракса и слично), Комисија подноси приједлог наставно-научном/ 
наставно-умјетничком вијећу у којем установљава које обавезе подносилац треба 
испунити да би му се могао одобрити наставак студија. 

(5) Комисија у року од 60 дана од дана пријема захтјева из става 1. овог члана 
подноси приједлог  наставно-научном/ наставно-умјетничком вијећу факултета/ 
Академије. 

(6) Приједлог Комисије садржи податке о подносиоцу захтјева и студију који 
је кандидат завршио, образложено мишљење о испуњењу услова, као и образложен 
приједлог за наставак студија. 

(7) Наставно-научно/наставно-умјетничко вијеће факултета/Академије, на 
основу приједлога Комисије доноси одлуку о утврђивању испуњености услова за 
наставак школовања. 

(8) На основу одлуке из претходног става овог члана декан доноси рјешење у 
року од пет дана од дана њеног усвајања, којим се утврђује на којој години и цуклусу 
студија студент наставља школовање, са којим бројем бодова, те да ли има и које 
додатне обавезе. 

(9) Уз одлуку из става 7. овог члана прилаже се увјерење о признатим 
испитима. 

(10) Против рјешења из става 8. овог члана може се поднијети приговор 
Сенату Универзитета у Бањој Луци, у року од 15 дана од дана његовог пријема.  

 (11) Одлука Сената из става 10. овог члана је коначна. 
 

Члан 11. 
(Критеријуми за упис на први циклус) 

 
Наставно-научно/наставно-умјетничко вијеће факултета/ Академије може за лице са 
завршеним вишим образовањем, које је трајало од четири до шест семестара, 
донијети одлуку о признавању одређеног броја ECTS бодова и одређивању допуне 
предмета, односно утврдити и друге услове за наставак студија за стицање дипломе 
са завршеним првим циклусом студија. 
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Члан 12. 
(Критеријуми за упис на други циклус) 

 
 (1) Право уписа на други циклус студија има лице из члана 11. став (1) овог 
Правилника: 
 а) у случају када је студиј на Универзитету у Бањој Луци организован по 
моделу 3+2 (180+120 ECTS бодова) са најмање завршеним трогодишњим студијем. 
 б) у случају када је студиј на Универзитету у Бањој Луци организован по 
моделу 4+1 (240+60 ECTS бодова) са најмање завршеним четворогодишњим 
студијем. 
 (2) Уколико програмски садржај завршеног школовања по ранијим 
прописима битно одступа од садржаја нових програма утврдиће се додатни услови 
које лице мора да испуни да би се донијела одлука о наставку школовања. Уколико 
се утврди да су додатни услови које лице треба испунити у таквом обиму да 
онемогућавају редовно праћење наставе на другом циклусу студија, 
факултет/Академија умјетности има право да донесе негативну одлуку о упису на 
други циклус студија и упуту лице на упис првог циклуса студија. 
 

Члан 13. 
(Критеријуми за упис на трећи циклус) 

 
 (1) Лице које је завршило постдипломске студије и стекло академски назив 
магистра наука/умјетности, има право уписа докторских студија на сродном 
студијском програму у ону годину студија у коју га квалификује претходно признати 
број ECTS бодова.  

(2) Под сродним студијским програмом подразумијевају се студијски 
програми и профили који припадају истом научном/умјетничком пољу. 

(3) Лице из става 1 овог члана стиче академски назив доктора наука / 
умјетности када изради и одбрани докторску дисертацију. 

 
ПОГЛАВЉЕ III  

 
(Поступак и критеријуми за вредновање висошколских исправа стечених на 

Универзитету у Бањој Луци по ранијим прописима) 
Члан 14. 

(Вредновање) 
 

(1) У поступку из члана 10. овог Правлника, уколико је подносилац захтјева за 
наставак образовања звање стекао на Универзитету у Бањој Луци према ранијим 
прописима, вредновање се врши на сљедећи начин: 
 
  а) сваки семестар по 30 ECTS бодова; 
  б) завршни рад: 

1) додипломски 15 ECTS бодова; 
2) специјалистички 30 ECTS бодова; 
3) магистарска теза 60 ECTS бодова. 

        
(2) Бодови за завршни рад из тачке б) остварују се само по једном основу. 
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(3) Укупан број ECTS бодова остварених по претходна два основа не може бити већи 
од 420. 
 
(4) Одредба из става 1. овог члана се не односи на лица која су стекла диплому на 
Факултетима / Академији умјетности на оним студијским програмима за стицање 
дипломе магистра наука/умјетности који заједно са основним студијама трају дуже 
од пет година. 

 
Члан 15. 

(Примјена осталих одредаба) 
 

У осталим аспектима поступка за вредновање високошколске исправе стечене на 
Универзитету у Бањој Луци по ранијим прописима за потребе наставка образовања 
на Универзитету у Бањој Луци на одговарајући начин се примјењују одредбе 
чланова 10-14 овог Правилника. 
 
ДИО ТРЕЋИ 

Члан 16. 
(Трошкови) 

(1) Трошкове поступка регулисаног овим Правилником сноси подносилац захтјева. 
(2) Висину трошкова из става 1. овог члана утврђује Управни одбор Универзитета.  
 

Члан  17. 
(Ступање на снагу) 

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

Члан 18. 
(Прелазна одредба) 

Ступањем на снагу овог Правилника престају да важе: Правилник о признавању 
страних високошколских исправа од 18.09.2008. године; Правилник о поступку 
вредновања раније стечених академских назива за потребе наставка школовања на 
Универзитету у Бањој Луци од 23.10.2009. године и Правилник о поступку 
еквиваленције раније стечених звања са новим звањима од 28.10.2010. године. 
 

 

Број: 02/04-3.1867-56/12                             ПРЕДСЈЕДAВАЈУЋИ СЕНАТА  
Дана, 11.07.2012. године                Р Е К Т О Р 
                                       Проф. др Станко Станић, с.р. 
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