
 

Број: I-ОП-1-465/15 

Дана: 15.09.2015. године 

Нови Сад 

 

 

Покрајински заштитник грађана – омбудсман након спроведеног поступка покренутог 

по притужби Бранка Јовановића из Сремских Карловаца у складу са чланом 42 став 2 

Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману 

(''Службени лист АП Војводине'', бр. 37/2014, 40/2014 – испр. и 54/2014) Општинској управи  

Сремски Карловци упућује следеће 

 

 

МИШЉЕЊЕ 

 

 

 Општинска управа Сремски Карловци учинила је неправилност у раду када је 

одбила да у радну књижицу Т. Т. у рубрику о школској спреми упише податак о 

стеченом високом образовању на основу Уверења о стеченом високом образовању 

Филозофског факултета у Новом Саду број 03-1/492 од 08.10.2013. године. 

 Образложење Општинске управе Сремски Карловци да у радну књижицу не 

може да упише податак о стеченом високом образовању због тога што уверење није 

јавна исправа у складу Законом о високом образовању је неосновано. Уверење о 

стеченом високом образовању Филозофског факултета у Новом Саду има значај јавне 

исправе у складу са чланом 161 Закона о општем управном поступку, на основу којег је 

и издато.  

  Oво мишљење по достављању Општинској управи Сремски Карловци биће 

објављено на Интернет страници покрајинског заштитника грађана – омбудсмана.   

 

 

Образложење 

 

Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману обратиo се Б. Ј. из Сремских 

Карловаца притужбом на рад Општинске управе Сремски Карловци.  У притужби је навео да 

је Општинска управа Сремски Карловци његовој ћерки Т. Т. одбила да на основу Уверења о 

стеченом високом образовању Филозофског факултета у Новом Саду број 03-1/492 од 

08.10.2013. године у радну књижицу упише податак о школи коју је завршила, односно о 

степену стручне спреме који је стекла на Филозофском факултету у Новом Саду. 

Подносилац притужбе је навео да је захтев за упис податка о стеченом високом образовању у 

радну књижицу поднет због тога што је будући послодавац Тамаре Томовски инсистирао да 

се и овај податак унесе у радну књижицу због регулисања њеног радноправног статуса.  

Покрајински заштитник грађана тражио је изјашњење о томе из којих разлога 

Општинска управа Сремски Карловци није у радну књижицу Т. Т. уписала чињеницу о 

стеченом високом образовању. 



 

У изјашњењу Општинске управе Сремски Карловци – Одељења за друштвене 

делатности и општу управу број 113/2015-III од 08.09.2015. године наводи се да се у радну 

књижицу у рубрику о школској спреми уписују подаци из јавне исправе, а то је према Закону 

о високом образовању диплома о стеченом високом образовању. Наводи се да је чланом 11 

Правилника о радној књижици („Службени гласник РС“, бр. 17/97) прописано да се на 

страни 3 радне књижице у рубрику "Подаци о школској и стручној спреми" уписују подаци о 

завршеној школи, стручној спреми, стручном испиту, и сл. из јавне исправе са овим 

подацима, назив издаваоца, број и датум издавања исправе. Према Закону о високом 

образовању („Службени гласик РС“, бр. 76/2005, 100/2007-аутентично тумачење, 97/2008, 

44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-аутентично тумачење и 68/2015) јавне исправе су 

студентска књижица (индекс), диплома о стеченом високом образовању и додатак дипломи. 

 Увидом у садржај Уверења о стеченом високом образовању Филозофског факултета у 

Новом Саду број 03-1/492 од 08.10.2013. године утврђено је следеће: 

 - Филозофски факултет у Новом Саду је на основу члана 161 Закона о општем 

управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и "Сл. гласник РС", бр. 30/2010), 

члана 3 Правилника о садржају јавних исправа које издаје високошколска установа ("Сл. 

гласник РС", br. 40/2009 i 69/2011) и члана 95 Закона о високом образовању („Службени 

гласик РС“, бр. 76/2005, 100/2007-аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 

99/2014, 45/2015-аутентично тумачење и 68/2015) издаo поменуто уверење Т. Т. о томе да је 

завршила основне академске студије на студијском програму Енглески језик и књижевност и 

да је стекла стучни назив Дипломирани филолог – англиста. На уверењу наведено је и да 

уверење замењује диплому до издавања исте.  

-Чланом 161 Закона о општем управном поступку прописано је да органи издају 

уверења, односно друге исправе (цертификате, потврде и др.) о чињеницама о којима 

воде службену евиденцију. Уверења и друге исправе о чињеницама о којима се води 

службена евиденција морају се издавати сагласно подацима из службене евиденције. Таква 

уверења, односно друге исправе имају значај јавне исправе. 
-Члан 3 Правилника о садржају јавних исправа које издаје високошколска установа се 

односи на то ком лицу се издаје диплома и којег је облика, а члан 95 Закона о високом 

образовању односи се на стицање стучних, академских и научних назива.  

На основу напред наведеног може се закључити да уверење о стеченом високом 

образовању, као доказ о последњој школи коју је завршио подносилац захтева издато од 

стране овлашћене високошколске установе са бројем и датумом издавања, у којем се 

наводи степен (ниво) и врста образовања (стручни, академски, односно научни назив), 

има значај јавне исправе у складу са Законом о општем управном поступку, те на 

основу овог уверења у радну књижицу у рубрику о школској спреми може да се упише 

податак о стеченом високом образовању.  

 

 

               ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА 

 

                                                                          Анико Мушкиња Хајнрих  


