МИНИСTAРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Водич кроз процес
признавања страних
диплома

У партнерству са:

Ако желите да обавите признавање своје
дипломе са факултета који сте завршили у
иностранству како бисте могли да се запослите
у Србији, од 1. октобра 2015. године можете се
обратити директно ENIC/NARIC центру у
Београду. Центар обавља целокупан процес
признавања (бивше „нострификације“) на
националном нивоу, који траје до 90 дана и
кошта 3.500 динара за све подносиоце захтева.
Ако вам је, пак, потребно признавање стране
дипломе ради наставка школовања, оно остаје у
надлежности факултета на коме желите да
надоградите школовање.
Министарство просвете, науке и технолошког
развоја у сарадњи са Организацијом српских
студената у иностранству (ОССИ) за вас је
припремило овај једноставан водич који ће вас
брзо упутити у нови процес признавања.

Пре него што поднесете пријаву за
признавање своје дипломе, прикупите
следећа документа:
1. превод факултетске дипломе оверен печатом
овлашћеног судског тумача (3 примерка);
2. превод додатка дипломи (ако постоји) оверен
печатом овлашћеног судског тумача (3 примерка);
3. превод транскрипта испита по семестрима и
годинама (ако није део додатка дипломи) оверен
печатом овлашћеног судског тумача (3 примерка);
4. фотокопију оригинала дипломе;
5. оригинал дипломе на увид
предавања документације у центру;

приликом

6. биографију на српском или енглеском из које се
види ток образовања и радно искуство;
7. доказ о уплати таксе за професионално
признавање страних високошколских исправа.

• уколико се ради о дипломи докторских студија,
приложићете копију докторске дисертације на
изворном језику, проширени апстракт дисертације на
српском или енглеском и списак објављених научних
радова
• уколико сте променили име и/или презиме,
прибавите решење надлежног органа или фотокопију
венчаног листа.
• уколико поседујете диплому са факултета на
територији Руске Федерације ослобођени сте плаћања
надокнаде за процес признања.

Сада када имате комплетну документацију,
можете приступити формулару за признавање
страних диплома, који се електронски
попуњава на вебсајту центра

ENIC/NARIC:
http://www.mpn.gov.rs/enicnaric-srbija/

НАПОМЕНА* Морате већ имати преведену диплому
како бисте успешно унели потребне податке у
формулар!

Током попуњавања формулара, а на основу
расположивих термина, биће вам омогућено да
изаберете датум и време свог састанка ради
предаје документације

Информације за уплатницу:
Прималац: Министарство науке,
просвете и технолошког развоја
Позив на број: 153
Износ: 3.500 динара
Жиро рачун: 840-30899845-98
Сврха
уплате:
,,Такса
за
признавање страних исправа“

професионално

Организација српских студената у
иностранству:
Организација српских студената у иностранству
(ОССИ) је основана од стране српских студената
1997. године. ОССИ има три главна циља:
• помоћ при одласку на студије у иностранство
• помоћ при повратку у Србију након завршетка
студија
• промоција Србије у иностранству.
ОССИ тренутно броји приближно 6.000 чланова и
организован је на глобалном нивоу кроз који
координише све активности у свету и Србији. ОССИ
има 11 локалних огранака који се налазе у
земљама у којима је присутан велики број наших
студената.
Наши тренутни огранци су:

ОССИ Париз

ОССИ Швајцарска

ОССИ Немачка

ОССИ Аустралија

ОССИ Aмерика

ОССИ Беч

ОССИ Чешка

ОССИ Бугарска

ОССИ Грчка

ОССИ Канада

ОССИ Уједињено
Краљевство

Вебсајт: www.ossi.rs
E-пошта: info@ossi.rs

Адреса: Масарикова 5 (Палата Београд), VI спрат

Пратите нас преко:

f

Министарство просвете, науке и технолошког
развоја
Опште информације – info@mpn.gov.rs
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НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Центар ENIС/ NARIC
Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд, V
спрат (крило Б), канцеларија 5
Телефон: 011/2120-772
Информације можете добити телефоном радним
данима од 7:30 до 9 и од 14:00 до 15:30
E-пошта: enic@mpn.gov.rs
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