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На основу члана 70. Закона о високом образовању Републике Српске (Службени
гласник Републике Српске, брoj 67/20) и члана 18. Статута ЈУ Висока медицинска
школа Приједор, Сенат ЈУ Висока медицинска школа Приједор, на сједници
одржаној дана 24.11.2020. године д о н о с и
ПРАВИЛНИК О ПРЕПИСУ СА ДРУГИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА
Члан 1.
Овим Правилником регулишу се услови преписа са других високошколских
установа на основне академске студије ЈУ Висока медицинска школа Приједор (у
даљем тексту: Висока школа), односно прелазак унутар различитих студијских
програма Високе школе.

Члан 2.
Препис са других високошколских установа могу да остваре студенти који су
се уписали на сродне студијске програме других факултета/високих школа.
Препис се може извршити на основу најмање два (2) положена испита која се
могу признати на Високој школи.
Члан 3.
Под другом високошколском установом се подразумијева високошколска
установа која има дозволу за рад издату од стране надлежног министарства за високо
образовање.
Члан 4.
Студент који је заинтересован да изврши препис са друге високошколске
установе, односно да изврши прелазак између различитих студијских програма на
Високој школи, треба да поднесе захтјев за препис/прелазак, уз који прилаже
потребну документацију: молбу за пренос ECTS бодова стечених на другој
високошколској установи, диплому и додатак дипломи односно увјерење о
положеним испитима из кога се види назив предмета, број стечених ECTS бодова по
предмету, као и документ из кога је видљив силабус са наставним плановима и
програмима који је студент похађао, родни лист, као и друге документе на захтјев
студентске службе.

Члан 5.
Сенат Високе школе на почетку сваке академске године доноси одлуку којом
се именује комисија састављена од представника студијских програма задужена за
признавање испита, односно за увид у пристиглу документацију, поређење
студијских програма и оцјену валидности стечених ECTS бодова.
Комисија врши увид у сваки захтјев појединачно, цијенећи постојеће законске
норме, интерне акте Високе школе као и све друге стандарде студирања у духу
болоњског система студија.
Комисија о своме раду води записник, у коме даје коначан суд/приједлог
којим се одобрава или не одобрава препис студента на Високу школу, односно
промјену студијског програма, уз сугестије о не/признавању појединих испита.
Комисија у сваком тренутку може да консултује предметне наставнике, у
случају било каквих нејасноћа приликом обављања посла.

Члан 6.
На основу мишљења комисије у форми приложеног записника, директор
Високе школе доноси рјешење којим се одлучује о предатим захтјевима.
Студент који није задовољан исходом донесеног рјешења, има право да
поднесе жалбу Сенату Високе школе.

Члан 7.
Подударност наставних предмета са других високошколских установа цијени
се по њиховој садржини, која се мора слагати у проценту од најмање 75% са
циљаним наставним програмом Високе школе.
Члан 8.
Студент који врши прелазак, односно препис плаћа пуну цијену школарине,
као да се први пут уписује у статусу самофинансирајућег редовног или ванредног
студента.
Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

Број: 05-1489/20

Предсједник Сената

Датум: 24.11.2020. године
мр Дарко Вујасиновић, с.р.

2

