
Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, 

Београд, ул. Војводе Степе, бр. 283 

  

ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ ИСПРАВЕ 

  

I ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА 

 

Лични подаци 

 

Име, име једног од родитеља   ________________________, ________________________ 

Презиме                                      ___________________________________________________ 

Датум рођења (дан, месец, година)          __ __. __________________  __ __ __ __ . године                   

Место рођења,       општина рођења,   држава рођења 

______________________,__________________________,___________________________ 

Држављанство                           ___________________________________________________  

 

Пол (заокружити) 

□ Женски     □ Мушки  

Контакт подаци 

 

Е-пошта                                      ____________________________________________________ 

Број мобилног телефона       ____________________________________________________ 

Број фиксног телефона           ____________________________________________________ 

Адреса  пребивалишта                                   

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

                                  (Улица и број, место, поштански број, држава)  

 

 

II ПОДАЦИ О СТЕЧЕНОЈ СТРАНОЈ ВИСОКОШКОЛСКОЈ ИСПРАВИ ЗА КОЈУ СЕ ТРАЖИ 

ПРИЗНАВАЊЕ 

 

Назив високошколске институције на изворном и на српском језику 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

 

Адреса високошколске институције       ___________________________________________ 

Град      ___________________________________________ 

Држава      ___________________________________________ 

Web адреса                    ___________________________________________ 

Назив студијског програма   ____________________________________________________ 

Начин студирања (нпр. редовне студије, студије на даљину, друго - прецизирати) 

____________________________________________________________________________ 

Назив стране високошколске исправе на изворном и на српском језику (нпр. диплома) 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

Стечени назив на изворном језику ______________________________________________ 

Врста студија (заокружити)  

□ академске          

□ струковне  

Званично (редовно) трајање студијског програма (број година / семестара / ЕСПБ бодова) 

______________________________________________________________________________ 

Година уписа на студије       ___________________ 

Година завршетка студија       ___________________ 

Датум стицања стране високошколске исправе    ___________________ 

  



Додатни услови стицања стране високошколске исправе (заокружити) 

  

ДА          НЕ 

 

□ писани завршни рад  

тема  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

□ друго 

______________________________________________________________________________ 

  

 

III ПРЕТХОДНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Претходно стечено више или високо образовање 

  

Назив институције ______________________________________________________________ 

Држава и место ________________________________________________________________ 

Назив стечене квалификације ____________________________________________________ 

Година уписа               ________________ 

Година завршетка               ________________ 

 

IV СВРХА ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА 

(заокружити)  

 

1. Наставак започетог нивоа високог образовања 

 

2. Укључивање у више нивое високог образовања 

(основне струковне судије студије, специјалистичке струковне студије) 

 

Назив студијског програма  

______________________________________________________________________________ 

 

НАПОМЕНА  

За тачност података одговара подносилац молбе. 

Кандидатима се скреће пажња да право на наставак образовања на изабраном 

студијском програму могу да остваре до промене изабраног студијског програма. 

 

Уз захтев прилажем следеће: (заокружити)  

1. оверену фотокопију стране високошколске исправе  

2. превод стране високошколске исправе на српски језик оверен од стране овлашћеног 

преводиоца  

3. оверену фотокопију додатка дипломи или транскрипта о положеним испитима  

4. превод документа из тачке 3. на српски језик од стране овлашћеног преводиоца  

5. оверену фотокопију решењa надлежног органа o промени имена и/или презимена за 

особе које су промениле име и/или презиме  

6. доказ о плаћеним трошковима поступка 

  

  

  

 

У _________________, ____.____._______. год.    ____________________________________ 

                  место  датум        потпис подносиоца захтева  

  

 

*Штампати двострано 


