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На основу члана 41. Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, број 

88/2017 и 27/2018) и члана 60. Статута Високе школе примењених струковних студија у 
Врању, Наставно–стручно веће Високе школе примењених струковних студија у Врању, на 
седници одржаној 14.06.2018. године, донело је: 

П Р А В И Л Н И К  
О ПРЕНОШЕЊУ ЕСПБ БОДОВА И ПРИЗНАВАЊУ ИСПИТА СА 

ДРУГИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА И ПРЕНОШЕЊУ ЕСПБ 
БОДОВА И ПРИЗНАВАЊУ ИСПИТА СА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 

ВИСОКЕ ШКОЛЕ ПРИМЕЊЕНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ВРАЊУ 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.  

Правилником о преношењу ЕСПБ бодова и признавању испита са других 
високошколских установа и преношењу ЕСПБ бодова и признавању испита са студијских 
програма Високе школе примењених струковних студија у Врању (у даљем тексту: 
Правилник) ближе се уређују критеријуми и услови преношења ЕСПБ бодова између 
студијских програма са других високошколских установа и студијских програма на Високој 
школи примењених струковних студија (у даљем тексту: Школа).  

Члан 2.  

Под другом високошколском установом се подразумева: 
1. Друга високошколска установа у Републици Србији чији је студијски програм 

акредитован од стране Националног акредитационог тела и добијена Дозвола за 
рад коју издаје Министарство надлежно за област високог образовања; 

2. Друга високошколска установа у Републици Србији која је реализовала студијски 
програм, односно обављала делатност сагласно прописима који су важили до 
ступања на снагу Закона о високом образовању 2. септембра 2005. године; 

3. Друга високошколска установа у СФРЈ на којој су стечене дипломе до 27. априла 
1992. године; 

4. Друга високошколска установа у Државној заједници Србија и Црна Гора на којој 
су стечене дипломе до 16. јуна 2006. године. 

Члан 3.  

Право на упис, односно прелазак на одговарајући студијски програм у Школи имају:  
1. Студенти основних, специјалистичких или мастер студија друге високошколске 

установе из сродне научне области; 
2. Студенти основних, специјалистичких или мастер студија са другог студијског 

програма у Школи; 
3. Лице које има стечено високо образовање на основним, специјалистичким или 

мастер студијама на другој високошколској установи из сродне научне области; и 
4. Лице коме је престао статус студента у складу са Законом о високом образовању. 
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Члан 4.  

Упис, односно прелазак на студијски програм Школе може да се изврши од почетка 
школске године, почев од објављивања Конкурса за упис на студије. О упису, односно 
преласку на студијски програм одлучује Наставно–стручно веће Школе, на Предлог 
Комисије коју чине: шеф студијског програма на који се уписује или прелази студент, 
помоћник директора за наставу и директор Школе (у даљем тексту: Комисија). Комисија  
након спроведене анализе, посебно у погледу могућности преношења ЕСПБ бодова, утврђује 
Предлог који доставља Наставно–стручном већу Школе.  

II. ПОСТУПАК ПРИЗНАВАЊА ПОЛОЖЕНИХ ИСПИТА СА ДРУГИХ 
ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА И ДРУГИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 
ШКОЛЕ 

Члан 5.  

За спровођење поступка уписа, односно преласка и признавања испита са других 
високошколских установа студент подноси Захтев. 

Уз Захтев је потребно приложити: 
1. Доказ о положеном испиту / испитима (Потврду или Уверење о положеном 

испиту / испитима) са одговарајућом оценом на другој високошколској установи 
или Школи и бројем остварених ЕСПБ бодова (ако их је било); и 

2. Наставни план и програм друге високошколске установе. 

Члан 6.  

Уколико студент жели да у току студирања изврши прелазак са уписаног студијског 
програма Школе на други, дужан је да спроведе поступак из члана 5. Овог Правилника без 
обавезе достављања доказа из члана 5. став 2. тачка 2.  

Члан 7.  

Преношење ЕСПБ бодова врши се по принципу флексибилности на основу степена 
подударности односно сличности садржаја студијских програма и исхода процеса учења 
предмета положених на другом студијском програму и другој високошколској установи, са 
садржајем истих или сродних предмета на студијском програму Школе. 

Студенту се признају ЕСПБ бодови предвиђени студијском програмом Школе и 
постигнута оцена.  

III. САДРЖАЈ ОДЛУКЕ О ПРИЗНАВАЊУ ИСПИТА И ПРЕНОШЕЊЕ ЕСПБ 
БОДОВА  

Члан 8.  

Предлог Одлуке о признавању испита мора да садржи: 
1. Име и презиме подносиоца Захтева; 
2. Тачан назив предмета који се признаје и број ЕСПБ бодова;  
3. Оцена са којом се признаје испит; 
4. Разлику испита коју студент треба да положи; и 
5. Предлог у који семестар се подносилац Захтева може уписати. 

Предлог Одлуке сачињава Комисија у року од 7 дана од дана подношења Захтева и 
доставља Наставно–стручном већу Школе.  

Члан 9.  

Одлуку о признавању испита доноси Наставно–стручно веће Школе.  
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Одлука се доставља подносиоцу Захтева, Студентској служби и архиви Школе.  
На Одлуку Наставно–стручног већа Школе из претходног става подносилац Захтева 

има право на Приговор Савету Школе у року од 8 дана од дана пријема Одлуке. 
Приговор разматра Комисија и у року од 3 (три) дана, од дана подношења приговора, 

доставља Одговор Савету Школе. На основу Приговора подносиоца Захтева и Одговора 
Комисије, Савет Школе доноси коначну Одлуку о признавању испита и упису студента. 

IV. УПИС ОЦЕНЕ И ПРИЗНАТИХ ЕСПБ БОДОВА 

Члан 10.  

Оцену и ЕСПБ бодове из признатог положеног испита на другој високошколској 
установи референт Студентске службе уписује у Индекс студента и Матичну књигу након 
достављања Одлуке о признавању испита и упису студента.  

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 11.  

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.  

Д И Р Е К Т О Р ,  

_______________________________ 

Др Љиљана Ђорђевић, проф.с.с. 


