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На пснпву члана 31. Закпна п виспкпм пбразпваоу („Службени гласник Републике Србије“, брпј 
76/05), Савет Универзитета Унипн (у даљем тексту: Универзитет) је на седници пдржанпј 
19.02.2009. гпдине дпнеп 
 

 
 

ПРАВИЛНИК 
п критеријумима и услпвима пренпшеоа ЕСП бпдпва 

 

Предмет Правилника 
Члан 1. 

 
Овим правилникпм уређују се критеријуми и услпви пренпшеоа ЕСП бпдпва (у даљем тексту: 
ЕСПБ) између студијских прпграма Универзитета и студијских прпграма кпји се реализују на 
Универзитету и другим виспкпшкплских устанпва. 

 
Пренпшеое ЕСПБ између студијских прпграма Универзитета 

Члан 2. 
 

(1) Студент факултета у саставу Универзитета (у даљем тексту: студент Универзитета) мпже 
пстварити деп студијскпг прпграма истпг нивпа и врсте студија на другпм факултету у 
пквиру Универзитета ппд услпвима и на начин прпписан студијским прпгрампм и актпм 
факултета. 

(2) Факултети из става 1. пвпг члана закључују сппразум кпјим ближе уређују међуспбна права 
и пбавезе. 

(3) Деп студијскпг прпграма кпји студент Универзитета пстварује на другпм факултету 
Универзитета, мпже пбухватити један или више предмета. 

(4) Пп завршетку дела студијскпг прпграма на другпм факултету, студент Универзитета 
наставља студије на свпм факултету и пренпси ЕСПБ за успешнп пплпжене испите. 

(5) У ппступку признаваоа ЕСПБ бпдпва, факултет цени да ли је студент Универзитета крпз 
пбрађен и пплпжен прпграм стекап знаое и вештине у дпвпљнпј мери за признаваое 
испита.  

(6) Признаваоем испита признаје се и пцена кпју је студент дпбип на испиту. 
(7) Факултет свпјим актпм ближе уређује начин и ппступак признаваоа стечених ЕСПБ бпдпва 

на другпм факултету у саставу Универзитета. 
(8) Одредбе члана 2. схпднп се примеоују на пренпшеое ЕСПБ између студијскпг прпграма 

кпји се пстварује неппсреднп на Универзитету и студијскпг прпграма кпји се пстварује на 
факултету у саставу Универзитета. 

 
 

Пренпшеое ЕСБП између студијских прпграма Универзитета и друге виспкпшкплске устанпве 
Члан 3. 

 
(1) Друга виспкпшкплска устанпва у смислу пвпг правилника је други универзитет или друга 

устанпва у саставу универзитета у земљи и инпстранству. 
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(2) Студент Универзитета мпже пстварити деп студијскпг прпграма на другпј виспкпшкплскпј 
устанпви у трајаоу пд једнпг или два семестра, пднпснп најдуже једну шкплску гпдину. 

(3) Студент друге виспкпшкплске устанпве  (у даљем тексту: гпстујући студент) мпже 
пстварити деп студијскпг прпграма на Универзитету или факултету у саставу Универзитета 
у трајаоу пд једнпг или два семестра, пднпснп најдуже једну шкплску гпдину. 

 
Инфпрмисаое и ппмпћ студентима 

Члан 4. 
 

(1) Универзитет и факултети у саставу Универзитета на свпјим интернет презентацијама 
пбјављују инфпрмације п мпгућнпстима пствариваоа дела студијскпг прпграма на 
Универзитету и факултету у саставу Универзитета, пднпснп другим виспкпшкплским 
устанпвама. 

(2) Инфпрмације из става 1. кпје су намеоене гпстујућим студентима пбјављују се и на 
енглескпм језику. 

(3) Стручну и административну ппдршку студентима Универзитета и гпстујућим студентима у 
вези са питаоима кпја су предмет пвпг правилника пружа студентска служба или друга 
служба у пквиру секретаријата Универзитета или факултета у саставу Универзитета. 

(4) Службу из става 3. пвпг члана и кпнкретна задужеоа у вези са питаоима кпја су предмет 
пвпг правилника пдређује ректпр, пднпснп декан. 

 
Признаваое ЕСПБ пстварених на другпј виспкпшкплскпј устанпви 

Члан 5. 
 

(1) Студент Универзитета или гпстујући студент, пп завршетку дела студијскпг прпграма на 
другпј виспкпшкплскпј устанпви, пднпснп Универзитету наставља студије у свпјпј матичнпј 
устанпви и пренпси пстварене ЕСПБ, кпји му се признају у складу са сппразумпм између 
Универзитета, пднпснп факултета у саставу Универзитета и друге виспкпшкплске устанпве 
п међуспбнпм признаваоу ЕСПБ. 

(2) Оснпвни критеријум за признаваое ЕСПБ је исхпд прпцеса учеоа кпји је дефинисан 
студијским прпгрампм.  

(3) Одлуку п признаваоу ЕСПБ кпје је студент Универзитета стекап на другпј виспкпшкплскпј 
устанпви дпнпси ректпр Универзитета, пднпснп декан факултета у складу са сппразумпм 
из става 1. пвпг члана. 

 
Сппразум п међуспбнпм признаваоу ЕСПБ 

Члан 6. 
 

(1) Сппразумпм из члана 5 став 1. пвпг правилника се, ппред међуспбнпг признаваоа ЕСПБ, 
регулишу и међуспбна права и пбавезе виспкпшкплских устанпва у ппгледу пбезбеђеоа 
услпва за студије и бправак студената, кап штп су: трпшкпви смештаја, исхране, превпза, 
здравственпг псигураоа и других трпшкпва кпје студент мпже имати за време бправка на 
виспкпшкплскпј устанпви. 

(2) Сппразум пптписују ректпр Универзитета, пднпснп декан факултета и пвлашћенп лице 
друге виспкпшкплске устанпве. 
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Дпкументи пптребни за пренпшеое и признаваое ЕСПБ 
Члан 7. 

 
(1) Дпкументи пптребни за пренпшеое и признаваое ЕСПБ стечених на другпј 

виспкпшкплскпј устанпви су: 
1. студентска пријава;  
2. угпвпр п учеоу; 
3. транскрипт пцена и ЕСПБ; и  
4. други дпкументи пдређени сппразумпм из члана 5 став 1. пвпг правилника. 

(2) Изглед и садржај пвих дпкумената утврђује ректпр. 
(3) Дпкументи из става 1. пвпг правилника сачиоавају се и на енглескпм језику. 
 

Евиденција 
Члан 8. 

 
(1) Универзитет и факултети у саставу Универзитета впде евиденцију п: 

1. закљученим сппразумима из члана 2. став 2. пвпг правилника; 
2. закљученим сппразумима из члана 5. став 1. пвпг правника; 
3. дпкументима из члана 9. став 1. пвпг правилника. 

(2) Евиденција из става 1. се чува у временскпм перипду предвиђенпм актима Универзитета и 
факултета у саставу Универзитета п чуваоу евиденција. 

 
Ступаое на снагу и пбјављиваое 

Члан 9. 
 

(1) Овај правилник ступа на снагу данпм дпнпшеоа. 
(2) Овај правилник се пбјављује ппстављаоем на пгласну таблу Универзитета и дпстављаоем 

факултетима у саставу Универзитета. 
 

У Бепграду, 
бр. А 106-01/09 
дана, 19.02.2009. 

 
 

 
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА, 

 
прпф. др Радпмир Бпјкпвић 

 

 


