
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ВИСОКА ШКОЛА ЗА ВАСПИТАЧЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Број  1544/4 

14.10. 2010.године 

А  Л  Е  К  С  И  Н  А  Ц 

 

На основу члана 31. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" бр. 76/05)  и 

члана 24. Статута школе, Наставно веће Високе школе за  васпитаче струковних студија у 

Алексинцу на седници одржаној 14. 10. 2010. године, доноси: 

 
 

П Р А В И Л Н И К 

о критеријумима и условима преноса ЕСПБ бодова 
 

Члан 1. 

 

 Правилником се прописују критеријуми и услови преноса ЕСПБ бодова између 

различитих студијских програма. 

 

Члан 2. 

 

 Право на упис или прелазак на студијски програм Високе школе за васпитаче 

струковних студија у Алексинцу (у даљем тексту: Школа) имају: 

1. Студенти основних академских или струковних студија друге 

високошколске установе из сродне обкласти, осим уколико му је до окончања студијског 

програма на студијском програму високошколске установе на којој је уписан остало мање 

од 60 ЕСПБ бодова. 

2. Лице које има стечено високо образовање на основним академским или 

струковним студијама на другој високошколској установи из сродне наставне области, и 

3. Лице коме је престао статус студента у складу са Законом и Статутом.  

 

Члан 3. 

 

 Упис односно прелазак на студијски програм Школе, може се извршити до почетка 

школске године, односно почетка семестра, почев од објављивања конкурса за упис на 

студије. 

 О упису, односно преласку на студијски програм Школе одлучује Наставно веће уз 

претходне анализе, а посебно могућности преношења ЕСПБ. 

 

Члан 4. 

 

 Услови за упис или прелазак лица или студента из члана 2. Правилника су следећи: 

1. Студент треба да донесе доказе о освојеним ЕСПБ бодовима на студијском 

програму друге високошколске установе из сродне наставне области, 

2. Студент уписује годину, односно семестар студија, зависно од броја 

пренетих-признатих ЕСПБ бодова из истих или сродних предмета. 

 



Члан 5. 

 

 Преношење ЕСПБ бодова врши се на основу  степена (процента) подударности 

садржаја студијских програма и исхода процеса учења предмета положених на другој 

високошколској установи, односно другом студијском програму, са садржајима истих или 

сродних предмета на студијском програму Школе. 

 

Члан 6. 

 

 О упису, односно преласку студента или лица уз члана 2. Правилника, директор 

доноси решење у коме са наводи: 

 1. број признатих ЕСПБ бодова у оквиру обима студија од 180 ЕСПБ бодова у 

смислу члана 45. Статута школе 

 2. број ЕСПБ бодова који ће бити уписани у додатку дипломи, 

 3. предмети које лице из става 1. овог члана треба да положи да би остварило обим 

студија од 180 ЕСПБ. 

 

Члан 7. 

 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

школе. 

 

                                                                            Д  и  р  е к  т  о  р: 

                                                                           ________________________ 
 


