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На основу члана 41. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 

88/2017 и 27/2018-други закон) и члана  202.  тачка  10 .  Статута  Медицинског  

факултета  Нови  Сад  од 29. 3. 2016. године, са изменама и допунама од 10. 10. 2016. 

године, 27. 2. 2017. године и 8. 5. 2017. године, Наставно научно веће је  на 36. седници, 

одржаној дана 17.  09.  2018. године донело  

 

П Р А В И Л Н И К 

О ПРЕНОШЕЊУ ЕСПБ БОДОВА И ПРИЗНАВАЊУ ИСПИТА  

- СА ДРУГИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

-  ИЗМЕЂУ РАЗЛИЧИТИХ  СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА МЕДИЦИНСКОГ 

ФАКУЛТЕТА НОВИ САД 

- ИЗМЕЂУ РАЗЛИЧИТИХ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ИСТОГ 

ИЛИ СЛИЧНОГ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 

НОВИ САД   

 

I Основне одредбе 

 

Члан 1. 

Правилником о преношењу ЕСПБ бодова и признавању испита (и одслушане 

наставе и других испуњених обавеза), са других високошколских установа, између 

различитих студијских програма Медицинског факултета Нови Сад и између различитих 

наставних планова и програма истог или сличног студијског програма Медицинског 

факултета Нови Сад  (у даљем тексту Правилник) ближе се уређују се п о с т у п а к ,  

критеријуми и услови преношења ЕСПБ бодова и признавање испита на 

студијским програмима  Медицинског факултета Нови Сад  (у даљем тексту: 

Факултет). 

Правилником се уређује и поступак признавања одслушане наставе и 

положених испита студентима Ф а к у л т е т а  који су савладали студијски програм 

(завршили студије) на Факултету или на другим високошколским установама. 

 

Члан 2. 

Под другом високошколском установом се подразумева: 

1. 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; 

2. 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 -(„Сл. гласник РС“ бр. 76/2005, 

100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-

аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016); 

3. друга високошколска установа – установа у иностранству чији је студијски 
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програм реализован на територији СФРЈ до 27. априла 1992. године; 

4. високошколска установа у иностранству чији је студијски програм 

акредитован у складу са прописима државе у којој је студент студирао. 

 

Члан 3. 

 

Сви захтеви Факултета из члана 1. Правилника подносе се декану, путем 

писарнице Факултета ако на интернет страници Факултета није другачије објављено 

на који начин се захтеви подносе декану. Уз захтев се подноси сва потребна 

документација, према овом Правилнику. У захтеву је неопходно навести: личне 

податке - име, презиме, имена родитеља, адресу, телефон. Факултет се обавезује да 

ће чувати приватност датих података, у складу са Законом.  

 

Захтеве решава декан Факултета у законски предвиђеном року, односно према 

Правилнику. 

Члан 4. 

 

I  Прелазак на студијски програм Факултета,  промена студијског програма (или 

модула), прелазак на  други наставни план и програм истог  студијског програма , упис на 

основу претходно завршених студија и поновни  упис након престанка статуса студента 

 

Право на упис -  прелазак на студијски програм Факултета, на промену студијског 

програма (или модула), прелазак на  други наставни план и програм  истог  студијског 

програма , упис на основу претходно завршених студија и поновног уписа   имају: 

- студенти основних струковних студија, основних академских студија, 

интегрисаних академских студија и мастер академских студија друге високошколске 

установе из исте научне области, осим уколико му је до окончања студија на 

високошколској установи на којој је уписан остало 60 или мање од 60 ЕСПБ бодова (или 

је апсолвент или је уписан на последњу годину студијског програма, а студира по 

прописима који су важили пре 10.09.2005, године), у складу са Законом и Статутом; 

- студент Факултета који жели да промени студијски програм (или модул), у 

      оквиру истог степена и врсте студија, из исте научне области; 

- студент Факултета одређеног студијског програма који прелази на актуелни 

      наставни план и програм истог студијског програма (на којем се изводи 

      настава); 

- лице које има стечено високо образовање на основним студијама, студијама 

      најмање првог степена на Факултету или другој високошколској  

      установи,  из исте научне области у складу са општим актима Универзитета и 

Факултета који регулишу упис; 

- лице коме је престао статус студента у складу са Законом и Статутом, а које је 

у претходном школовању (основне струковне, основне академске и 

интегрисане академске студије)  остварило најмање 60 ЕСПБ бодова на 

студијском програму по коме је студирало (или изведеном признатом броју 

ЕСПБ бодова, за лица која су студирала по прописима који су важили пре 10. 

09. 2005. године; 

- лице коме је престао статус студента у складу са Законом и Статутом, а које је 

у претходном школовању – на мастер академским студијама остварило 

најмање 15 ЕСПБ бодова на студијском програму по коме је студирало, истом 
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или сличном студијском програму; 

 

Члан 5. 

Лице-студент  који подноси захтев да се први пут упише  на овај 

Факултет ,  лице са претходно завршеним студијама првог степена, лице 

коме је престао статус студента на другој  високошколској установи, уз 

захтев треба да поднесе доказе : 

- о оствареним ЕСПБ бодовима на студијском програму друге високошколске установе, 

овереним од стране исте; 

- о последњој уписаној години студија, последње уписане школске године, овереним од стране 

друге високошколске установе; 

- о први пут уписаној првој години студијског програма,  овереним од стране друге 

високошколске установе; 

- оверену фотокопију индекса (исписане странице); 

- о положеним  испитима (уверење о положеном испиту/испитима) са одговарајућом оценом и 

оствареним ЕСПБ бодовима на другој високошколској установи; 

- наставни план и програм студијског програма по коме студира или је студирао, оверен од 

стране друге високошколске установе. 

 

Члан 6. 

Упис - прелазак на студијски програм Факултета, промена студијског програма 

(или модула), прелазак на  други наставни план и програм истог  студијског програма , упис на 

основу претходно завршених студија и поновни упис  мора да се изврши, п о  

п р а в и л у ,  п р е  почетка школске године.  

Захтеви  декану Факултета за прелазак са других високошколских установа 

подносе се у периоду од 1. септембра до 10. септембра  текуће године, за упис у наредну 

школску годину.  

Остали захтеви студената из члана 3. Правилника подносе се најкасније до дана 

завршетка другог конкурсног рока у текућој години  (информација о томе је доступна на 

интернет страници Факултета), за упис у наредну школску годину.  

Захтеви поднети након наведених рокова неће се разматрати. 

Евентуална потребна допуна документације може да се изврши 

најкасније до 20. септембра текуће године, за упис у наредну школску 

годину. Неблаговремено поднета допуна документације неће се узети у 

обзир.    

Члан 7. 

Приликом разматрања захтева, након спроведене анализе, посебно у погледу 

могућности преношења ЕСПБ бодова и признавања испита, декан Факултета доноси 

одлуку, пре које може  узети у обзир предлог Наставно-научног већа, Комисије првог 

степена, Комисије другог степена и мишљења надлежних катедри и предметних 

наставника, као и продекана за наставу, продекана за међународну сарадњу и стране 

студенте и продекана за акредитацију и контролу квалитета, а  имајући у виду просторне, 

техничке и кадровске могућности Факултета за одређени студијски програм, на одређеној 
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години студија.  

Декан Факултета може узети у обзир и генерално дате сагласности предметних 

наставника/катедри о признавању појединих испита.  

У случају признавања испита изражених описном оценом, признаје се испит са 

изведеном оценом од положених испита, са одговарајуће године студија. 

Предмет признат са више године студија, признаје се условно, а постаје у 

потпуности признат када студент упише одговарајућу вишу годину студија. У том 

случају,  ЕСПБ бодови се признају у школској години у којој се настава из предмета 

изводи.   

Предмет може бити признат условно, а у решењу се наводе додатне обавезе које 

студент мора да испуни да би предмет био у потпуности признат. 

У решењу о преношењу ЕСПБ бодова, поред признатих испита, наводе се и 

обавезе које студент треба да испуни у погледу слушања наставе, испуњавања обавеза 

које су изражене ЕСПБ бодовима, полагањем разлике испита и уписом на одређену 

годину студија. 

Испити и обавезе које је студент положио и одрадио на другим високошколским 

установама које су чланице Заједнице медицинских факултета Републике Србије, на 

факултетима из Републике Српске чији је оснивач држава, на Фармацеутском факултету 

Универзитета у Београду, Стоматолошком факултету Универзитета у Београду, 

Факултету специјалне едукације и рехабилитације Универзитета у Београду, а који су 

еквивалентни испитима и обавезама на студијским програмима Факултета  према фонду 

часова наставе (разлика до 30%) , признају се у целости.     

Приликом преласка са других високошколских установа, промене студијског 

програма – модула и промене наставног плана и програма, студент задржава статус 

студента до истека рока у двоструком броју школских година потребних до завршетка 

наставних обавеза. Претходно проведене године студирања узимају се у обзир приликом 

рачунања укупне дужине студирања. 

 

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 о д р е ђ е н о м  студијском програму на 

другој високошколској установи, са садржајем истих или сродних предмета на 

студијском програму Факултета. 

Студенту се признају ЕСПБ бодови предвиђени студијским програмом 

Факултета (одслушана настава, одрађене обавезе) и постигнута оцена. 

Студент коме је одобрен прелазак са друге високошколске установе, лице са 

завршеним одговарајућим студијским програмом првог степена студија и лице коме је 

престао статус студента уписује се на одговарајућу годину студија, према правилима 

уписа Факултета, а на основу признатих ЕСПБ бодова, односно признатих испита. 

 Декан Факултета доноси решење о преласку и/или  признатим испитима, 

одслушаној настави/ одрађеним обавезама/ делу положеног испита и обавезама студента, 

по основу признавања испита и наставе и других облика наставе потребних за завршетак 

студијског програма на који се уписује.  
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Члан 9. 

 

Студент коме је  у целости  признат положен  испит са друге високошколске 

установе није обавезан да присуствује настави и да слуша наставу из тог предмета, 

од момента доношења одлуке о признавању испита. Остали обавезни облици наставе 

могу бити признати на начин и по овом Правилнику, а у супротном студент је дужан да 

их обави према захтеву студијског програма који студира. За похађање наставе или дела 

наставе студенту се обрачунавају ЕСПБ бодови, а надокнада се врши према важећем 

ценовнику.  

Члан 10. 

 О упису по основу захтева из члана 5. Правилника одлучује декан Факултета. 

Решење на благовремено поднете захтеве  декан доноси најкасније до 25. септембра 

текуће године, за упис у наредну школску годину. Решење се јавно објављује на 

интернет страници Факултета. На решење декана може се поднети приговор Савету 

Факултета,  у року од 3 дана од дана објављивања одлуке. Неблаговремено поднети 

приговори неће се разматрати. 

Декан Факултета доноси решење о упису најкасније до 05. октобра текуће 

године, а подносилац захтева је дужан да преузме решење, односно да се упише 

најкасније до 10. октобра текуће године, односно до почетка школске године.  

 

 Члан 11. 

 

 Лице – студент коме је одобрен упис на Факултет, приликом уписа,  доноси 

оригинална документа – доказе из члана 6. Правилника, као и остала неопходна 

документа за упис на Факултет. 

  Лице – студент коме је одобрен упис на Факултет, приликом уписа,  доноси 

доказ о Започетом поступку за признавање високошколских исправа стечених у 

иностранству ради даљег школовања , из чл.6.  Правилника (осим ако је 

међудржавним споразумом другачије предвиђено), као и остала неопходна 

документа за упис на Факултет из члана 6. Правилника. 

Такво лице – студент има статус условног - привременог уписа на Факултет, до 

издавања Решења о признавању високошколских исправа стечених у иностранству, 

када му се статус из условног - привременог мења у редован.  Студент мора 

доставити решење Факултету  у законском року, у противном  и у случају да је 

донето решење да се наведене високошколске исправе не признају  Факултет ће 

извршити испис студента.  

 

Члан 12. 

 

 Сви студенти којима је одобрен прелазак са друге високошколске установе 

уписују се у статусу самофинансирајућег студента, а стичу право на студирање из 

буџета по Закону, односно по Статуту Факултета. 

 Студенти који су претходно завршили студије у статусу студента који се 

финансира из буџета на истом степену студија  након одобреног уписа на одређени 

студијски програм, статус самофинансирајућег задржавају до краја студија. 

 Студенти којима је одобрено поновно стицање статуса студента уписују студије 

и задржавају статус самофинснирајућег студента до краја студија. 
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II Поступак признавања положених испита, наставе  и осталих облика наставе са 

других високошколских установа 

 

Члан 13. 

Студент Факултета  који  подноси захтев декану Факултета да му се 

призна испит/одслушана настава/одрађене обавезе/дела положеног испита  

са друге високошколске установе, уз захтев треба да поднесе доказе : 

- о положеном  испиту (уверење о положеном испиту/испитима) са 

одговарајућом оценом и оствареним ЕСПБ бодовима на другој високошколској установи, 

уколико га није предао приликом уписа на Факултет; 

- наставни план и програм студијског програма по коме  је студирао, оверен од 

стране друге високошколске установе ( за положен испит/одслушану наставу/одрађене 

обавезе), уколико га није предао приликом уписа на Факултет; 

- Сагласност предметног наставника/ надлежне катедре за признавање 

положеног испита/одслушане наставе/одрађених обавеза/дела положеног испита. 

 Декан Факултета доноси решење о признавању испита, одслушане наставе/ 

одрађених обавеза/ дела положеног испита као и задужења за обавезе студента по 

основу признавања испита, наставе и других облика наставе потребних за завршетак 

уписаног студијског програма. 

 

Члан 14. 

 

Студент је дужан да извршава све обавезе из предмета за који тражи признавање 

положеног испита до дана доношења коначне  одлуке о признавању испита са друге 

високошколске установе.  

 

III Поступак признавања положених испита са других студијских програма (или 

модула), између различитих наставних планова и програма истог или сродног 

студијског програма   Факултета 
 

Члан 15. 

 

  Уколико студент Факултета жели да у току студирања изврши промену 

студијског програма - прелазак са уписаног студијског програма (или модула) на 

други студијски програм (или модул)  Факултета   или прелази са  ј едног  

наставног  плана  и  програма  истог  студијског  про грама на  други  -    

дужан је да поднесе  захтев према члановима 3 .  и  4 . Правилника. 

 

 Промена модула студијског програма Основних академских студија специјалне 

едукације и рехабилитације остварује се по правилу након прве године студија и 

подразумева упис на други модул за највише пет студената, по модулу,  у школској 

години. Услов за разматрање поднетог захтева су положени  сви испити предвиђени 

студијским програмом уписаног модула. Студенти који су благовремено поднели 

захтев за промену студијског програма – модула, рангирају се за упис према 

оствареном укупном успеху у оквиру наведене квоте за упис.  

 

 Студент Факултета може прелазити са уписаног студијског програма на други  

студијски програм из исте научне области, истог степена  и врсте студија, под 
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условом да је полагао пријемни испит из истих области и да постоје просторне, 

техничке и кадровске могућности за упис на одговарајућу годину студијског 

програма Факултета. 

 

 Декан Факултета доноси решење о промени студијског програма (модула), 

промени наставног плана и програма   и/или  признатим испитима, одслушаној настави/ 

одрађеним обавезама/ делу положеног испита и задужења за обавезе студента по основу 

признавања испита, наставе и других облика наставе потребних за завршетак студијског 

програма (модула или наставног плана) на који се уписује.  

 

Члан 16. 

Студент Факултета  који  подноси захтев декану Факултета да му се 

призна испит/одслушана настава/одрађене обавезе/дела положеног испита 

са другог  студијског програма (или модула) или између различитих 

наставних планова и програма истог или сличног студијског програма, уз 

захтев треба да поднесе доказе : 

- о положеним  испитима са одговарајућом оценом и оствареним ЕСПБ бодовима на 

другом студијском програму (или модулу) ; 

- сагласност предметног наставника/ надлежне катедре за признавање 

положеног испита/одслушане наставе/одрађених обавеза/дела положеног испита. 

- сагласност за признавање испита сличне садржине наставног програма и 

мале разлике (до 30% мање часова) у фонду наставе, није неопходна, али декан 

Факултета (Продекан за наставу) може тражити допуну документације у виду 

сагласности предметног наставника/надлежне катедре.  

Декан Факултета доноси  решење о признавању испита, признавању одслушане 

наставе/ признавању одрађених обавеза/ признавању дела положеног испита, као  и 

обавезама студента по основу признавања испита, наставе и других облика наставе 

потребних за завршетак уписаног студијског програма  или студијског програма на који 

се уписује (или наставног плана и програма на који прелази). 

 

Члан 17. 

 

IV Садржај Решења о признавању испита и преношење ЕСПБ бодова 

 

Решење  о одобреном упису и  признавању испита/наставе/одрађених обавеза  треба да 

садржи: 

у случају признавању испита/наставе/одрађених обавеза : 

- име и презиме подносиоца захтева; 

- број индекса студента; 

- назив предмета који се признаје; 

- оцену са којом се признаје испит и број признатих ЕСПБ бодова; 

- наставни план и програм по коме се признају испити. 

  

у случају уписа и преношења ЕСПБ бодова и признавању испита/наставе/одрађених 

обавеза : 

- име и презиме подносиоца захтева; 

- број индекса студента; 
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- назив предмета који се признаје; 

- оцену са којом се признаје испит и број признатих ЕСПБ бодова; 

- наставни план и програм по коме се признају испити; 

- школску годину и годину студијског програма у коју се уписује;  

- признате одрађене обавезе – одслушану наставу и друге облике наставе, ако 

постоје; 

- задужење за обавезе по питању признавања појединих испита на уписаној и 

претходним годинама студија, ако постоје; 

- задужење за обавезе по питању наставе и других облика наставе на уписаној 

години студија и претходним годинама студија, ако постоје; 

- обрачунат износ школарине, према решењу  о упису и признавању испита у 

складу са важећим ценовником Факултета; 

- рок за завршетак студија. 

Лице или студент  које подноси захтев за преношење ЕСПБ и признавање испита у 

обавези је да преузме решење, у наведеним роковима предвиђеним овим Правилником. 

Уколико лице или студент не преузме решење и не изврши своје обавезе у предвиђеним 

роковима (према Решењу и Правилнику), Факултет није одговоран за нечињење по овом 

Правилнику. 

 

Решења  из ст.2. и ст.3. овога члана достављају се: 

 

- студенту – лицу које је поднело захтев 

- референту за студентска питања одговарајућег студијског програма који 

архивира исте у досије студента и ажурира евиденцију Факултета. 

 

V Упис оцене и признатих ЕСПБ бодова 

 

Члан 18. 

Студенту оцену и ЕСПБ бодове из признатог положеног испита на другој 

високошколској установи, на другом студијском програму Факултета и на истом 

студијском програму Факултета, а  по другом наставном плану и програму, задужени 

референт надлежне Службе Факултета  уписује у индекс, електронску базу података и  

матичну књигу студената одговарајућег студијског програма, а након достављања 

решења о признавању испита. 

 

V  Прелазне и завршне одредбе 

 

Члан 19. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на 

и н т е р н е т  с т р а н и ц и  Ф а к у л т е т а . 

 

 

ПРЕДСЕДНИК  НАСТАВНО НАУЧНОГ  ВЕЋА  

 

Проф. др Снежана Бркић, декан 
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