
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ     Образац / Application Form 
ЧЛАНИЦА 
 
______________________________________ 
 
 
UNIVERSITY OF BANJA LUKA 
MEMBER 
 
______________________________________ 
 

ЗАХТЈЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНЕ ОБРАЗОВНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ РАДИ 
НАСТАВКА ОБРАЗОВАЊА  

APPLICATION FOR RECOGNITION OF A FOREIGN EDUCATIONAL QUALIFICATION 
FOR THE PURPOSE OF FURTHER EDUCATION 

 
I ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА / INFORMATION ABOUT APPLICANT 
1. Лични подаци / Personal Data 
 
 
Име и име једног од родитеља 
First name and name of one parent 
 
 

Презиме / Surname 

Датум рођења / Date of birth Мјесто, општина и држава рођења 
Place, municipality and country of birth 
 
 

Држављанство / Citizenship Пол / Sex 
□ Женски / Female □  
□ Мушки / Male 

Адреса / Address 
(Улица и број, мјесто, поштански број, држава) 
(Street and number, city, postal code, country) 

E-пошта / E – mail 
 

 
 

Moбилни телефон / Cell phone 
 
Teлефонски број / Phone number 
 

 
II ПОДАЦИ О СТЕЧЕНОЈ СТРАНОЈ ОБРАЗОВНОЈ КВАЛИФИКАЦИЈИ ЗА КОЈУ СЕ ТРАЖИ 
ПРИЗНАВАЊЕ / INFORMATION ABOUT FOREIGN EDUCATIONAL QUALIFICATION FOR 
WHICH RECOGNITION IS REQUESTED 
 
Назив институције која је издала квалификацију / Name of the issuing Institution 
 
Адреса институције / Address of Institution 
 
Град / City 
Држава / Country 
Web адреса / Web address 



 
Назив студијског програма (ако је примјењиво) / Higher education program (if applicable) 
 
 
Начин студирања (редовне студије, студије на даљину, друго – прецизирати) 
Form of study (full-time, distance learning, other – please specify)  
 

Назив стране образовне квалификације (диплома) и стечено звање (ако је примјењиво)  
Name of the foreign educational qualification document in the original language (Diploma) and 
acquired title (if applicable) 
 
 
Врста студија (заокружити) / Type of study (circle) 
□ академске / academic 
□ струковне / professional 
□ друго – прецизирати / other – please specify 
Званично трајање програма (број година / семестaра / ЕCTS бодова) 
Official length of program (years / semesters / ECTS credits) 

Трајање образовног периода / Duration of study period 

Датум стицања стране образовне квалификације 
Date of acquiring foreign educational qualification  

Додатни услови стицања стране образовне квалификације (заокружити) 
Additional graduation requirements (circle) 
 
    □    ДА / YES                                                    НЕ / NO 
          писани завршни рад / thesis 
          тема / title: 
   ________________________________________________________________________ 
    □  завршни испити / final exams 
        врста / specify: 
 
   ________________________________________________________________________ 
 
    □ друго / other 
 
   _________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III  ПРЕТХОДНО ОБРАЗОВАЊЕ / PREVIOUS EDUCATION 
 
1. Претходно стечено средњошколско образовање / Secondary education 
 

Назив 
институције / 

Institution 

Мјесто и држава / 
City and country 

Назив стечене 
квалификације / 

Acquired  
 qualification title 

Година уписа / 
Year of enrollment 

Година 
завршетка / 

Year of 
completion 

 
 
 
 

    

 
2. Посљедње стечено више или високо образовање / Higher education (last acquired) 
 

Назив 
институције / 

Institution 

Мјесто и држава / 
City and country 

Назив стечене 
квалификације / 

Acquired 
qualification title 

Година уписа / 
Year of enrollment 

Година 
завршетка / 

Year of 
completion 

 
 
 
 

    

  
IV СВРХА ПОДНОШЕЊА ЗАХТЈЕВА / PURPOSE OF APPLICATION 
 
• Упис наредног нивоа – Enrollment at the next level  
• Упис истог нивоа – Enrollment at the same level  
• Укључивање у започети ниво високог образовања на основним академским студијама 

(признавање увјерења о савладаном дијелу студијског програма) – Continuation of the 
same level of higher education – Undergraduate academic studies (recognition of a higher 
education document issued following the uncompleted level of studies)  

 
 

2. Назив чланице и студијског програма / Name of University Member and study program: 
 
________________________________________________________________________________  
 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
НАПОМЕНА / NOTE: 
За тачност података одговара подносилац захтјева. 
(The applicant is responsible for the accuracy of the information given). 
 
 
Уз захтјев прилажем сљедеће (заокружити) / Please find enclosed (circle): 



 
1. фотокопија стране квалификације чије се признавање тражи/ copy of the foreign educational 

qualification which is subjected to recognition; 
2. фотокопија додатка дипломи или транскрипта о положеним испитима / copy of the diploma 

supplement or course record transcript; 
3. службени план и програм студија у оригиналу или преузет са wеб странице образовне 

установе, односно његов сажетак са назначеним линком на коме се програм може пронаћи, 
а који мора одговарати плану и програму студија по којем је подносилац захтјева студирао/ 
Curriculum or its abstract (link to an Internet address where the program has been published) 
which corresponds to the program for which recognition is requested; 

4. копије претходно стечених образовних квалификација уколико исте имају утицај на 
укупно стечено високо образовање / copies of the previously acquired educational 
qualifications if they have an impact on the completed higher education of the individual; 

5. биографија на обрасцу European Curriculum Vitae / Europass CV; 
6. копија исправе о држављанству или изјава подносиоца захтјева да не посједује 

држављанство / copy of the citizenship certificate or applicant’s statement that he/she is stateless 
person;  

7. документ којим се доказује промјена имена и/или презимена / evidence of first 
name/surname change; 

8. завршни рад, уколико је исти претходио стицању квалификације, у оригиналу, овјереној 
копији или електронском формату / final thesis/dissertation, if it preceded to obtainment of the 
qualification (hard copy or digital format); 

9. изјаву о сагласности подносиоца захтјева за провјеру информација о стеченом образовању 
/ statement of applicant's consent for the verification of provided information; 

10. доказ о плаћеним трошковима поступка / the proof of payment of the procedure expenses. 
 
 

Сви документи морају бити прописно овјерени. Уколико неки од претходно наведених докумената 
није сачињен на једном од језика који су у службеној употреби у Босни и Херцеговини потребно је 
доставити и његов превод овјерен од стране овлашћеног судског тумача. / All documents must be 
properly certified. If any of the previously mentioned documents is not written in one of the official 
languages of Bosnia and Herzegovina it is necessary to provide its translation certified by an authorized 
translator.  
 
 
У / In________________ , _____________, ____________________________________________ 
                 (град / city)          (датум / date)     (потпис подносиоца захтјева/ applicant’s signature) 
 
 


