
      
На основу Члана 31. Закона о високом образовању (Сл. Гласник РС бр. 76/2005, 

100/2007, 97/2008 и 44/2010), Статута ВШССОВ и Члана 59, 60 и 61. Правилника о условима 
и поступку уписа на студије и правилима студирања на предлог Наставно-научног већа, са 
седнице одржане 30.11.2011. године Савет школе на седници одржаној 06.12.2011. године 
усвојио је следећи правилник, који је ступио на снагу и почиње да се примењује од 
15.12.2011. године: 

 
 

 
ПРАВИЛНИК 

о критеријумима и условима преноса ЕСПБ бодова између различитих академских и 
струковних студија и признавање испита 

 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овим Правилником уређују се критеријуми и услови преношења ЕСПБ бодова између 

студијских програма на другим високошколским установама и студијских програма на 
ВШССОВ у Кикинди. 

Правилником сe уређује и поступак признавања, делимичног признавања или 
непризнавања положених испита уписаним студентима на ВШССОВ који су савладали  
студијски програм на другим високошколским установама. 
 
 

II ПРЕНОШЕЊЕ ЕСПБ ИЗМЕЂУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ВШССОВ У КИКИНДИ И 
ДРУГИХ  ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

 
Члан 2. 

 Под другом високошколском установом се подразумева: 
1. Друга високошколска установа у смислу овог правилника је установа у Републици Србији 
чији је студијски програм акредитован од стране КАПК-а и добијена дозвола за рад од стране 
оснивача за реализацију студијског програма. 
2. Друга високошколска установа је установа у Републици Србији која је реализовала 
студијски програм на основу Закона о високом образовању, односно њен правни следбеник, 
који је важио  пре ступања на снагу новог Закона о високом образовању (Сл.Гласник РС 
бр.76/2005.). 
3. Друга високошколска установа може бити и установа у иностранству чији је студијски 
програм реализован на територији СФРЈ до 27. априла 1992. године (Члан 104. Закона о 
високом образовању, Сл.Гласник РС бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008 и 44/2010). 
 



III ПОСТУПАК ПРИЗНАВАЊА ПОЛОЖЕНОГ ИСПИТА СА ДРУГИХ 
ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

 
Члан 3. 

За спровођење поступка признавања положеног испита са других високошколских 
установа студент самостално подноси захтев за признавање испита на прописаном обрасцу,  
Наставно-научном већу ВШССОВ у Кикинди. 

     Уз захтев је потребно приложити: 
 Оригинал доказа о положеном испиту са одговарајућом оценом на другој 

високошколској установи. (издаје установа где је положен испит). 
 Процену о стеченом знању и вештинама студента који тражи признавање испита,  на 

основу увида у књигу предмета из завршеног студијског програма на другој 
високошколској установи и то на основу 1. садржаја предмета, 2. методе наставе, 3. 
коришћене литературе 4. недељног фонда часова, уколико то захтева Наставно-
научно веће ВШССОВ у Кикинди. 

 Доказ о накнади трошкова захтева за признавање испита по важећем ценовнику 
ВШССОВ у Кикинди. 

 
Члан 4. 

Уколико студент жели да у току студирања изврши прелазак са уписаног студијског 
програма на ВШССОВ у Кикинди на други студијски програм, дужан је да спроведе 
поступак из члана 3. овог Правилника. 

 
Члан 5. 

Писмени захтев за признавање положеног испита са друге високошколске установе 
према члану 3. овог Правилника, студент може упутити Наставно-научном већу у периоду 
извођења наставе (предавања и вежбе) уписаног предмета у уписаном семестру односно 
уписаној школској години. 

Студент је дужан извршавати све обавезе из уписаног предмета за којег тражи 
признавање положеног испита до тренутка доношења одлуке Наставно-научног већа о 
признавању испита са друге високошколске установе. 

Уколико је захтев о признавању испита одбијен, студент наставља са извршавањем 
обавеза из уписаног предмета.  

Уколико је захтев о признавању испита делимично прихваћен, студент наставља са 
извршавањем дела преосталих обавеза из уписаног предмета. 

Писмени захтеви са документацијом пристигли након завршетка извођења наставе 
(предавање и вежбе) у одређеном семестру односно школској години за које се тражи 
признавање положеног испита на другим високошколским установама, Наставно-научно 
веће неће разматрати. 

Непотпуне захтеве Наставно-научно веће неће разматрати. 
 
 
 



Члан 6. 
Наставни програм предмета из којег је студент положио испит на другој 

високошколској установи и тражи његово признавање, мора садржати најмање 80% 
наставног програма тог предмета на ВШССОВ у Кикинди како би Наставно-научно веће 
ВШССОВ у Кикинди могло да донесе одлуку о признавању испита. 

Наставни програм предмета из којег је студент положио испит на другој 
високошколској установи и тражи његово признавање, мора садржати најмање 50% 
наставног програма тог предмета на ВШССОВ у Кикинди како би Наставно-научно веће 
ВШССОВ у Кикинди могло да донесе одлуку о делимичном признавању испита. 
 

Члан 7. 
Предлог о признавању, делимичном признавању или непризнавању положеног испита 

на другој високошколској установи, предметни наставник обавезан је да образложи на 
седници Наставно-научног већа ВШССОВ у Кикинди, на којој се о томе води расправа.  

За делимично признавање положеног испита на другој високошколској установи 
предметни наставник обавезан је да образложи садржај и обим признатог дела испита и да 
тачно наведе садржај и обим преосталих обавеза студента након делимичног признавања 
испита, начин полагања преосталог дела и оцењивање испита у целости. 

Образложења из претходна два става, предметни наставник даје у писменој форми, 
претходно се упознавши са 1. садржајем предмета, 2. методом наставе, 3. коришћене 
литературе и 4. недељног фонда часова на другој високошколској установи, а у случају 
његовог изостанка са седнице, уз његову сагласност, са образложењем Наставно-научно веће 
може упознати координатор основних, или специјалистичких струковних студија у 
зависности од предмета који се признаје.  

Коначну одлуку о признавању, делимичном признавању или непризнавању положеног 
испита доноси Наставно-научно веће ВШССОВ у Кикинди. 
 

Члан 8. 
Студент којем је одлуком Наставно-научног већа ВШССОВ у Кикинди у целости 

признат положен испит на другој високошколској установи није обавезан присуствовати 
настави и извршавати обавезе из тог предмета, од момента признавања. 

Студенту којем је одлуком Наставно-научног већа ВШССОВ у Кикинди делимично 
признат положен испит на другој високошколској установи обавезан је присуствовати 
настави и извршавати обавезе из тог предмета у обиму и облику у складу са наведеном 
одлуком Наставно-научног већа ВШССОВ у Кикинди а према наставном програму из 
уписаног предмета за који се тражи признавање испита. 

Студенту којем одлуком Наставно-научног већа ВШССОВ у Кикинди није признат 
положен испит на другој високошколској установи обавезан је да у складу са чланом 5. став 
2. и 3. настави да  извршава обавезе из тог предмета у уписаном семестру односно школској 
години, према наставном програму из уписаног предмета за који се тражи признавање 
испита. 

 
 



Члан 9. 
 Поред уписаних студената признавање испита положених на другој високошколској 
установи могу тражити и потенцијални кандидати за упис на ВШССОВ у Кикинди, или на 
пребацивање на одговарајућу  школску годину, благовремено за доношење одлуке и времена 
предвиђеног за упис.  

 
IV САДРЖАЈ ОДЛУКЕ О ПРИЗНАВАЊУ ИСПИТА И ПРЕНОШЕЊА ЕСПБ БОДОВА 

 
Члан 10. 

       Одлука Наставно-научног већа о признавању испита мора да садржи: 
 Име и презиме подносиоца захтева 
 Број индекса студента  
 Тачан назив предмета који се признаје, делимично признаје или не признаје 
 Оцену са којом се признаје испит у целости 
 Образложење о признавању, делимичном признавању или не признавању испита. 
        Одлуку Наставно-научног већа о признавању испита сачињава секретар и доставља 

се: 
 Студенту 
 Одсеку за студентска питања 
 Архиви 
 Предметном наставнику у случају делимичног признавања испита. 

Одлуку о признавању, делимичном признавању или непризнавању положеног испита 
потписује директор.  

Одлука Наставно-научног већа је коначна. 
 

Члан 11. 
      Подносилац захтева за признавање испита, незадовољан одлуком Наставно-

научног већа може поднети нови захтев за признавање испита по одредбама прописаним 
у члану 3. уз достављање процене о стеченом знању и вештинама студента,  на основу 
увида у књигу предмета из завршеног студијског програма на другој високошколској 
установи и то на основу 1. садржаја предмета, 2. методе наставе, 3. коришћене литературе 
4. недељног фонда часова, уколико то од њега већ није тражено, а процени да би нови 
докази могли да доведу до повољније одлуке о признавању испита. 

 
V УПИС ОЦЕНЕ 

 
Члан 12. 

Студенту ће оцену признатог положеног испита на другој високошколској установи 
уписати у индекс, електронску базу података и матичну књигу Одсек за студентска питања 
након добијања одлуке о признавању испита Наставно-научног већа. 

Студенту ће оцену делимично признатог положеног испита на другој високошколској 
установи предметни наставник унети у индекс и записник о полагању испита након 



завршетка извођења наставе и положеног дела испита из тог предмета у редовном испитном 
року. 

Студент је дужан да пријави полагање (разлике) делимично признатог положеног 
испита у редовном испитном року.  

 
VI КРИТЕРИЈУМ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА ПРЕНОШЕЊЕ ЕСПБ БОДОВА И 

ПРИЗНАВАЊЕ ИСПИТА 
 

Члан 13. 
У поступку признавања испита односно преношења ЕСПБ које је студент стекао на 

другој високошколској установи или на другом смеру на ВШССОВ у Кикинди, Предметни 
наставник даје предлог о признавању или делимичном признавању испита и пренос ЕСПБ. 
Наставно-научно веће процењује да ли је студент стекао знање и вештине у довољној мери за 
признавање или делимично признавање испита и пренос ЕСПБ и даје коначну одлуку 
већином гласова присутних на седници Наставно-научног већа. 

Процена о стеченом знању и вештинама студента који тражи признавање испита, 
може се извршити  и на основу увида у књигу предмета из завршеног студијског програма на 
другој високошколској установи и то на основу 1. садржаја предмета, 2.методе наставе, 
3.коришћене литературе 4.недељног фонда часова, који на захтев Наставно-научног већа 
доставља подносилац захтева за признавање испита. 

Уколико је положени испит на другој високошколској установи признат у целости, 
признаје се и оцена добијена из признатог предмета на другој високошколској установи и 
уписује се у индекс, матичну књигу и електронску базу података студента. 

Уколико је положени испит на другој високошколској установи делимично признат, 
коначна оцена из уписаног предмета ће се уписати у индекс, матичну књигу и електронску 
базу података тек када студент положи преостали део обавеза које је утврдило Наставно-
научно веће. Предметни наставник ће у индекс студента и у записник о полагању испита 
уписати оцену на бази просечне оцене добијене из положеног предмета на другој 
високошколској установи и оцене које је студент стекао на полагању преосталог дела обавеза 
из уписаног предмета. 

 
 

VII УСКЛАЂИВАЊЕ ЕСПБ БОДОВА СА ДРУГИМ СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМОМ 
 

Члан 14. 
Признати положени испити са друге високошколске установе признају се у оном 

обиму ЕСПБ бодова колико је предвиђено студијским програмом на ВШССОВ у Кикинди за 
признати предмет. 
 

Члан 15. 
Студенту који поднесе захтев за прелазак са друге високошколске установе извршиће 

се усклађивање и бодовање положених испита према студијском програму на ВШССОВ у 



Кикинди, на основу чеге ће се утврдити на коју годину студија кандидат има право да се 
упише. 
 

Члан 16. 
Студентима који су завршили вишу школу за образовање васпитача и уписују на 

ВШССОВ у Кикинди трећу годину студија на дошколовању (смер: СТРУКОВНИ 
ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА), признаје се завршени студијски програм 
више школе за образовање васпитача у обиму од 120 ЕСПБ. 

Студентима који су завршили вишу (високу) школу за образовање васпитача или 
вишу (високу) медицинску школу и уписују на ВШССОВ у Кикинди трећу годину студија на 
дошколовању (смер: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ У ЈАСЛИЦАМА, ЗДРАВСТВЕНИМ И 
СОЦИЈАЛНИМ УСТАНОВАМА), признаје се завршени студијски програм у обиму од 120 
ЕСПБ. 

Студенти који су завршили високошколску установу у обиму од 180 до 240 ЕСПБ  
уписују се на ВШССОВ у Кикинди уколико за то постоје услови на трећу годину студија на 
дошколовању са 120 ЕСПБ. 
 

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 17. 
Поступак одласка и доласка студената у оквиру истих високошколских установа за 

образовање васпитача може бити и предмет споразума школа чији се услови о преласку 
студената ближе одређују самим споразумом. 
 

Члан 18. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања на огласној табли школе. 
Измене и допуне овог Правилника доносе се на начин и по поступку по којем је и 

донет . 
 
 

Члан 19. 
Правилник је стављен на огласну таблу дана 07.12.2011. године. 
 
        ПРЕДСЕДНИК  САВЕТА 
 
              ________________________ 
                 др Зоран Мијић, професор  


