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На основу члана 41. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и члана 99.
став 1. тачка 9. Статута Високе техничке машинска школе струковних студија Трстеник,
директор Високе техничке машинске школе струковних студија Трстеник, доноси
ПРАВИЛНИК
О МОБИЛНОСТИ СТУДЕНАТА, ПРЕНОШЕЊУ ЕСПБ БОДОВА И ПРИЗНАВАЊУ
ИСПИТА СА ДРУГИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА

I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о мобилности студената, преношењу ЕСПБ бодова и признавању испита са
других високошколских установа (у даљем тексту: Правилник) ближе се уређују критеријуми
и услови преношења ЕСПБ бодова између студијских програма на другим високошколским
установама и студијских програма на Високој техничкој машинској школи струковних студија
Трстеник (у даљем тексту: Школа).
Правилником се уређује и поступак признавања положених испита студентима
на Школи који су савладали студијски програм на другим високошколским установама.
Члан 2.
Под другом високошколском установом се подразумева:
-друга
високошколска
установа
у
Републици
Србији
чији
је
студијски
програм акредитован од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета и
добијена дозвола за рад коју издаје Министарство надлежно за област високог
образовања,
-друга високошколска установа у Републици Србији која је реализовала студијски програм,
односно обављала делатност сагласно прописима који су важили пре ступања на
снагу Закона о високом образовању,
-друга високошколска установа - установа у иностранству чији је студијски програм
реализован на територији СФРЈ до 27. априла 1992. године,
-високошколска установа у иностранству чији је студијски програм акредитован у складу са
прописима државе у којој је студент студирао.
Члан 3.
Право на упис, односно прелазак на студијски програм у Школи има:
- студент студија друге високошколске установе из сродне научне области,
- лице које има стечено високо образовање на основним студијама на другој високошколској
установи из сродне научне области и
- лице којем је престао статус студента у складу са законом.
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II - ПОСТУПАК ПРИЗНАВАЊА ПОЛОЖЕНИХ ИСПИТА СА ДРУГИХ
ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА
Члан 4.
Право из става 3. Правилника, остварује се на лични захтев.
Уз захтев, студент подноси документацију која је потребна за упис, уверење о положеним
испитима, односно освојеним бодовима на другој високошколској установи и доказ о накнади
трошкова за признавање испита по важећем ценовнику Школе.
О признавању положених испита, одлучује Наставно веће Школе, уз прибављено мишљење
предметног наставника.
Члан 5.
Студент, уз захтев из претходног члана Правилника, треба да поднесе доказе о
оствареним ЕСПБ бодовима на студијском програму друге високошколске установе из
сродне научне области.
Студент се уписује у годину, односно семестар студија, зависно од броја пренетих
(признатих) ЕСПБ бодова из истих или сродних предмета.
Члан 6.
Признавање испита за студенте који прелазе са других високошколских установа из
образовних система у којима се оцењивање врши оценама које нису предвиђене системом
оцењивања у Школи, врши Наставно веће Школе.
У систему оцењивања од 1 до 5, оцене се уподобљавају на следећи начин:
- Оцена 5 се уподобљава оценом 10
- Оцена 4 се уподобљава оценом 8
- Оцена 3 се уподобљава оценом 7
- Оцена 2 се уподобљава оценом 6.
Члан 7.
О упису, односно преласку на студијски програм одлучује директор Школе.
Члан 8.
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 студијским програмом Школе и постигнута
оцена.
Члан 9.
Уколико у уверењу о положеним испитима нема исказане вредности студијског
програма у ЕСПБ бодовима, нити је приложени наставни план исказан у ЕСПБ
бодовима, већ у уверењу постоје само оцене о положеним испитима из студијског
плана, Наставно веће разматра наставни план и програм и на основу сличности са студијским
програмом Школе,утврђује за сваки наставни предмет број ЕСПБ бодова.
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Члан 10.
Уколико студент жели да у току студирања изврши прелазак са уписаног студијског програма
на други студијски програм Школе, подноси захтев Студентској служби Школе уз плаћање
накнаде утврђене одлуком директора Школе.
Одлуку о одобравању преласка на други студијски програм доноси директор Школе.
Члан 11.
Студент којем је у целости признат положен испит са друге високошколске установе није
обавезан да присуствује настави и да извршава обавезе из тог предмета.
Садржај одлуке и решења о признавању испита и преношењу ЕСПБ бодова
Члан 12.
Одлука Наставног већа о признавању испита садржи:
- број индекса,
- име и презиме подносиоца студента,
- високошколска установа са које студент прелази,
- број признатих испита.

Члан 13.
На основу одлуке и предлога предметних наставника, директор доноси решење о признавању
испита које садржи податке о студенту и испитима:
- презиме, име оца, име,
- број индекса,
- високошколска установа са које студент прелази,
- број уверења са друге високошколске установе,
- редни број испита,
- назив наставног предмета из којег се признаје испит,
- број ЕСПБ бодова по испиту,
- оцена на испиту,
- напомена о броју признатих испита.
Упис оцене и признатих ЕСПБ бодова
Члан 14.
На основу решења из члана 13. Правилника, оцена и ЕСПБ бодови признатог положеног
испита на другој високошколској установи уписује се у индекс, електронску базу података и
матичну књигу студената одговарајућег студијског програма.
III – ПРВО ВРЕДНОВАЊЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА И ЕСПБ БОДОВА
Члан 15.
Прво вредновање студијског програма и признавање испита и ЕСПБ бодова за одређене
предмете врши се на основу врсте и нивоа постигнутих знања и вештина, узимајући у обзир
систем образовања у земљи у којој је високошколска исправа стечена (уколико је реч о
страној високошколској установи), услове уписа, компетенције стечене завршетком
студијског програма, права која проистичу из високошколске исправе која се стиче
завршетком студија и друге релевантне чињенице.
Одлуку о првом вредновању студијских програма и признавање испита и ЕСПБ за одређене
предмете доноси Наставно веће Школе.
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Једном извршено вредновање одређеног студијског програма (домаћег или страног) важи за
све наредне случајеве признавања испита и ЕСПБ бодова, као и стране високошколске
исправе када је страна високошколска исправа стечена завршавањем истог студијског
програма.

IV - МОБИЛНОСТ ИЗМЕЂУ ШКОЛЕ И ДРУГЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
Члан 16.
Студент Школе, може остварити део студијског програма на другој високошколској установи
у земљи или иностранству.
Студент друге високошколске установе у земљи или иностранству може остварити део
студијског програма у Школи.
Члан 17.
Студент може остварити део студијског програма на другој високошколској установи у
складу са уговором између Школе и те друге високошколске установе о признавању ЕСПБ
бодова.
Део студијског програма који студент из став 1. овог члана остварује на другој
високошколској установи не може бити краћи од једног, нити дужи од два семестра.
Део студијског програма који студент из става 1. овог члана остварује на другој
високошколској установи може обухватити један или више предмета.
Права и обавезе студената из става 1. овог члана, начин покривања трошкова њиховог
студирања и друга питања у вези са остваривањем дела студијског програма на другој
високошколској установи уређује се уговором из става 1. овог члана.
Похађање наставе и положени испити студената из став 1. овог члана доказују се студенским
индексом, односно одговарајућом потврдом.
Члан 18.
Студент има право да приликом боравка на другој високошколској установи измени
прелиминарни списак предмета, уз писано одобрење овлашћеног лица на матичној
високошколској установи.
Домаћи студент, односно гостујући студент, по завршетку дела студијског програма на
другој високошколској установи, наставља студије у својој матичној установи и
преноси остварене ЕСПБ бодове, у складу са уговором о учењу из члана 16. Правилника.
Члан 19.
Високошколске установе из члана 16. овог правилника закључују споразум којим
уређују међусобна права и обавезе у погледу обезбеђења услова за студије и боравак
гостујућег студента у земљи домаћина, као што су: трошкови смештаја, исхране,
превоза, здравственог осигурања и других трошкова које гостујући студент има за
време боравка у земљи домаћина.
Споразум потписују директор Школе и овлашћено лице друге високошколске установе.
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Члан 20.
Студент је дужан да у току студирања на другој високошколској установи поштује сва
правила и обавезе које важе на тој високошколској установи, као и друге обавезе које је
преузео у вези са студирањем на другој високошколској установи утврђене
међународним споразумом, програмом размене, споразумом о стипендирању или сличним
споразумом.

V- ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
Члан 21.
Школа прикупља, обрађује и чува податке о мобилности студената и преношењу ЕСПБ
бодова стечених на другој високошколској установи ради вођења евиденције и преношењу
ЕСПБ бодова стечених на другој високошколској установи ради вођења евиденције и
издавања јавних исправа.

VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Поступак одласка и доласка студената у оквиру сродних високошколских установа из истих
области може бити предмет споразума школа чији се услови о преласку студената ближе
одређују самим споразумом.
Члан 23.
Правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања на огласној табли Школе.

Директор
др Миломир Мијатовић, проф.
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