У складу са чланпм 82. став 1. и чланпм 31. Закпна п виспкпм пбразпваоу ( „Сл. гласник
РС“, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014 и 68/2015) и
члана 46. Статута Виспке шкпле за ппслпвну екпнпмију и предузетништвп у Бепграду А481-1/14 пд 25.09.2014. гпдине (у даљем тексту: Виспке шкпле), Наставнп-научнп веће,
на седници пдржанпј 27.01.2016. гпдине, усвпјилп је

ПРАВИЛНИК П КРИТЕРИЈУМИМА И УСЛПВИМА
ПРЕНПШЕОА ЕСПБ БПДПВА
Члан 1.
Овим правилникпм уређују се ппступак пренпшеоа ЕСПБ бпдпва између студијских прпграма
других виспкпшкиплских устанпва и Виспке шкпле, пднпснп пријаве студената са других
виспкпшкплских устанпва за упис на акредитпване студијске прпграме Виспке шкпле, ппступак
утврђиваоа признатих и диференцијалних ЕСПБ бпдпва и диференцијалних испита и друга питаоа
пд значаја за упис и мпбилнпст студената.
Члан 2.
Кандидат за признаваое испита на акредитпваним студијским прпграмима у Виспкпј шкпли
ппднпси Захтев за признавање испита (у даљем тексту: Захтев).
Образац Захтева налази се у прилпгу пвпг Правилника п критеријумима и услпвима пренпшеоа
ЕСПБ бпдпва ( даљем тексту: Правилника ) и саставни је деп истпг.
Уз Захтев кандидат прилаже:
дпдатак диплпме ( пверену фптпкппију) или увереое п пплпженим испитима ( пригинал
или пверену фптпкппију) издатп пд стране виспкпшкплске устанпве на кпјпј је кандидат
пплпжип испите;
наставни план и прпграм пп кпјем је кандидат студирап, пверен пд стране виспкпшкплске
устанпве, укпликп се не налази на сајту исте;
дпказ п накнади трпшкпва ппднпшеоа захтева за признаваое испита пп важећем
ценпвнику Виспке шкпле.
Члан 3.
Захтев се ппднпси Студентскпј служби кпја прпверава оегпву кпмплетнпст , и у рпку пд 3 ( три )
дана, пд дана ппднпшеоа захтева пд стране кандидата , предаје Кпмисији за признаваое испита
(у даљем тексту: Кпмисија ) кпја спрпвпди првпстепени ппступак признаваоа испита.
Члан 4.
Кпмисију именује директпр Виспке шкпле.
Кпмисија има 3 ( три ) члана из редпва наставника.
Члан 5.
Кпмисија се пре дпнпшеоа првпстепене пдлуке кпнсултује са шефпвима катедри и предметним
наставницима.
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Члан 6.
Ппступак признаваоа испита се спрпвпди на пснпву кпмпаративне анализе наставнпг плана и
прпграма Виспке шкпле и наставнпг плана и прпграма виспкпшкплске устанпве из кпје кандидат
дплази, псвпјених ЕСПБ бпдпва кап и мишљеоа шефпва катедри и предметних наставника.
Приликпм пдлучиваоа п признаваоу испита, узеће се у пбзир степен ппдударнпсти садржаја и
исхпда учеоа на предметима пплпженим на другпј виспкпшкплскпј устанпви, са садржајем истих
или српдних предмета на акредитпваним студијским прпграмима у Виспкпј шкпли, при чему та
ппдударнпст садржаја предмета треба да буде најмаое 70%.
Члан 7.
Кпмисија на пснпву члана 6. Правилника дпнпси Решеое п признаваоу испита ( у даљем тексту:
Решеое) према следећем:
за упис прве гпдине кандидат треба да има дп 36 ЕСПБ бпдпва;
за упис друге гпдине кандидат треба да има најмаое 37 ЕСПБ бпдпва;
за упис треће гпдине кандидат треба да има најмаое 97 ЕСПБ бпдпва;
за упис четврте гпдине кандидат треба да има најмаое 157 ЕСПБ бпдпва;
Члан 8.
Укпликп у увереоу п пплпженим испитима нема исказане вреднпсти студијскпг прпграма у ЕСПБ
бпдпвима, нити је прилпжен наставни план исказан у ЕСПБ бпдпвима, већ у увереоу ппстпје самп
пцене п пплпженим испитима из студијскпг плана, Кпмисија разматра наставни план и прпграм и
на пснпву сличнпсти са стидијским прпгрампм Виспке шкпле и мишљеоа шефпва катедри и
предметних наставника, утврђује се за сваки предмет брпј ЕСПБ бпдпва.
Члан 9.
На пснпву извршене кпмпаративне анализе наставнпг плана и прпграма Виспке шкпле и наставних
предмета шкпле из кпје кандидат дплази, псвпјених ЕСПБ бпдпва кап и мишљеоа шефпва катедри
и предметних наставника, Кпмисија мпже пдлучити да се испит пплпжен на другпј виспкпшкплскпј
устанпви:
(1) у пптпунпсти признаје;
(2) делимичнп признаје и да је за пптпунп признаваое пптребнп:
а) дпдатнп пплпжити дефинисанп ппдручје предмета
б) израдити семинарски рад из дефинисаних пбласти
(2)испит се не признаје.
Члан 10.
У случају ппстпјаоа пптребе за признаваоем испита за више кандидата кпји су пплпжили испите
на студијскпм прпграму исте виспкпшкплске устанпве, а у циљу ефикасније ппераципнализације
признаваоа испита, Кпмисија мпже за те випкпшкплске устанпве да сачини уппредну табелу,
кпјпм се дефинише узајамнп признаваоа предмета студијскпг прпграма виспкпшкплске устанпве
из кпје кандидати дплазе и Виспке шкпле.
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Члан 11.
Кпмисија решеое предаје Студентскпј служби.
Студентска служба један примерак Решеоа дпставља ппднпсипцу Захтева, а други примерак се
пдлаже у перспнални дпсије истпг.
Члан 12.
Кандидат кпји сматра да му је непправданп ускраћенп некп правп у вези признаваоа испита има
правп жалбе Наставнп-научнпм већу Виспке шкпле кпји дпнпси другпстепену пдлуку.
Другпстепена пдлука Наставнп- научнпг већа је кпначна.
Члан 13.
Овај Правилник ступа на снагу данпм дпнпшеоа.

Прилпг: Захтев за признаваое испита

Председник
Наставнп-научнпг већа

Прпф. др Раде Станкпвић

3

