
 1

 
 

Трг Палих бораца 1, 89101 Требиње 
 Република Српска, Босна и Херцеговина 

 тел. + 387 (0) 59 240 654 

 e-mail: fpmtrebinje@gmail.com 
  website: www.fpmtrebinje.com 

 
 
 
На основу  Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, број 73/10), Статута Универзитета у 
Источном Сарајеву (број 01-С-1190/09, пречишћени текст, децембар 2009. године), а у складу са 
Павилником о поступку еквиваленције раније стечених звања са новим звањима на Универзитету 
у Источном Сарајеву број 01-C-470-XXXVIII/10 од 25.11.2010. године, Научно – наставно вијеће 
Факултета за производњу и менаџмент Требиње на својој шездесетшестој редовној сједници, 
одржаној 31.10.2011. године, доноси:  
 

П Р А В И Л Н И К 
за утврђивање еквивалентног броја ECTS бодова по наставним 

плановима и програмима Факултета за производњу и менаџмент Требиње 
 

                                                                 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Правилник за утврђивање еквивалентног броја ECTS бодова по наставним плановима и 
програмима Факултета за производњу и менаџмент Требиње (у даљем тексту Правилник), 
прецизно уређује процедуре и критеријумe за утврђивање еквивалентног броја ECTS бодова према 
наставним плановима Факултета  за производњу и менаџмент  Требиње (у даљем тексту Факултет)  
и то: 

− Састав Комисије која води процедуру утврђивања еквивалентног броја ECTS-бодова; 
− Форма обрасца који представља захтјев за утврђивање еквивалентног броја ECTS-бодова; 
− Форма образца који представља извјештај Комисије за утврђивање еквивалентног броја 

ECTS-бодова;  
− Форма Увјерења о вредновању наставних предмета у складу са Европским системом 

преноса бодова; 
− Начин на који Комисија води процедуру; 
− Начин на који се извјештај Комисије верификује; 
− Висину накнаде коју подносилац захтјева плаћа. 

 
  
                                                                              Члан 2. 
 
Вођење процедуре  повјерава се Комисији коју формира Научно-наставно  вијеће Факултета на 
приједлог декана Факултета. Комисија се састоји од  предсједника и два члана. У изузетним 
случајевима  декан Факултета својом одлуком може проширити састав Комисије. 
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                                                                              Члан 3. 
 
Право на подношење захтјева за утврђивање еквивалентног броја ECTS бодова имају: 

− Kандидати који су завршили студиј по старим плановима и програмима на Факултету, и 
стекли академско звање „дипломирани инжењер за производњу и менаџмент “; 

− Kандидати који су завршили студиј из сродних области на другим Факултетима у оквиру 
Универзитета у Источном Сарајеву или на другим Универзитетима, по наставном плану и 
програму прије увођења ECTS бодова и стекли академско звање „дипломирани инжењер…“, 
или  I циклус академских студија завршили по систему 240 ECTS бодова. 

 
                                                              II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

Стари наставни планови и програми – еквивалент ECTS бодова 
 
 Члан 4. 
 
Заинтересовани кандидати подносе Факултету кратак писани захтјев и попуњен  типски образац 
који садржи све податке који су потребни за провођење процедуре. 
 
У захтјеву је обавезно навести сврху добијања одговарајућег документа – наставак студија на II 
циклусу или добијање еквивалентне дипломе и еквивалентног звања према новим прописима.  
 
                  Члан 5. 
 
Висина накнада за утврђивање еквивалентног броја ECTS-бодова регулисана је одлуком Управног 
одбора Универзитета у Источном Сарајеву  број 01-УО-65-XL/11 од 14.07.2011. године која је 
саставни дио овог Правилника. 
 
Уз захтјев за утврђивање еквивалентног броја ECTS-бодова кандидати, односно подносиооци 
захтјева, треба да предају и оригинал уплатнице о плаћеним трошковима за обављање процедуре 
захтјева.  

Члан 6. 
 
Еквивалент ECTS бодова одређује се за сваки предмет из наставног плана према коме је студент 
завршио студије. Комисија потом подноси извјештај о еквиваленцији Научно - наставном вијећу 
Факултета. Послије усвајања декан Факултета издаје Увјерење о вредновању наставних предмета 
у складу са Европским системом преноса бодова  (European Credit Transfer System − ECTS). Форма 
овог увјерења је саставни дио овог Правилиника. 
  
 Члан 7. 
 
Заинтересовани кандидати уз типски захтјев  подносе Факултету  и  кратак писани захтјев у коме 
обавезно наводе сврху подношења захтјева. Као прилог уз писани захтјев доставља се: 

− Извод из матичне књиге рођених; 
− Овјерена копија дипломе или увјерења о дипломирању; 
− Овјерена копија „Додатка дипломи“ или увјерења о положеним испитима; 
− Наставни план и програм по коме је кандидат завршио основни студиј са јасно 

дефинисаним програмским садржајима, структуром обавезних наставних активности, 
праћење и начини провјере знања; 

− Попуњен образац са подацима неопходним за вођење прецедуре; 
− Индекс; 
− Оригинал уплатнице о плаћеним трошковима за обраду захтјева. 
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Члан 8. 

 
За сваки предмет из новог наставног плана Факултета исказује се процентуална еквивалентост на 
основу података добијених из једног или више наставних предмета који се налазе у наставном 
плану и програму подносиоца захтјева. Ови предмети се наводе у посебној колони са оцјењеним 
процентним учешћем у исказаној еквивалентности.  
 
 Члан 9. 
 
На основу процентне вриједности добијене у складу са чланом 8., прерачунава се еквивалент 
ECTS бодова за сваки предмет из новог наставног плана Факултета (заокружено на двије 
децимале). 

Члан 10. 
 
Еквивалент ECTS бодова за изборне предмете врши се узимајући у обзир предмет (предмете) из 
наставног плана и програма подносиоца захтјева који су најповољнији за кандидата. При томе се 
води рачуна да било који предмет из наставног плана и програма подносиоца захтјева може 
учествовати у процентуалној еквивалентности са највише 100%. 
 
 Члан 11. 
 
Приједлог еквивалента ECTS бодова исказује се у збиру. Подносилац захтјева испуњава услове за 
упис II циклуса студија, ако је стекао најмање 80% ECTS бодова наставног плана Факултета по 
Болоњском моделу. Испуњеност услова за упис обавезно се исказује у Приједлогу Комисије који 
се доставља Вијећу Факултета на разматрање и усвајање 
  

  III  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 12. 

Измјене и допуне овог Правилника врше се на начин истовјетан његовом доношењу. 

                                                                            Члан 13. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објављује се на web страници Факултета. 

 

 

 

  

 
Датум: 31.10.2011. године 
 
Број: 10-01/11 

 
 

Предсједник 
Научно – наставног вијећа 

 Проф. др Раде Иванковић 


