
ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ЗДРАВСТВА ДОБОЈ 

ПРАВИЛНИК О СТУДИРАЊУ  

НА I ЦИКЛУСУ СТРУКОВНИХ И АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

Добој, 2018. година 



На основу члана 54. Закона о високом образовању Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 67/20) и члана 66. Статута високе медицинске школе 

здравства Добој, Сенат школе донио је  

ПРАВИЛНИК О СТУДИРАЊУ  

НА I ЦИКЛУСУ СТРУКОВНИХ И АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

   Правилником о студирању на I циклусу струковних и академских студија (у даљем 

тексту: Правилник) ближе се уређује организација и извођење студија, напредовање 

студената у току студија, вредновање рада студената, додјељивање степена и диплома, 

издавање исправа о студијама, као и друга питања од значаја за остваривање I циклуса 

струковних и академских студија на Високој медицинској школи здравства Добој ( у 

даљем тексту Висока школа). 

Члан 2. 

   Студије на Високој школи се организују и остварују у складу са правилима студирања 

заснованим на принципима тзв. Болоњске декларације и Европског система преноса 

бодова – ECTS (European Credit Transfer System). 

II ОРГАНИЗАЦИЈА СТУДИЈА 

Члан 3. 

   Висока школа организује и изводи струковне и академске студијске програме, у 

трогодишњем и четверогодишњем трајању. Студијски програми су подјељени на 

школске године и семестре. Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем 

ECTS бодова, а обим студија изражава се збиром ECTS бодова. У складу са ECTS 

системом , обим студијског програма износи 60 ECTS бодова у једној школској години, 

односно 30 ECTS бодова у једном семестру. Један бод односи се на 30 часова рада 

студента. 



Члан 4. 

   Први циклус струковних и академских студија може трајати три или четири године, 

односно шест или осам семестара. Први циклус студија који траје три студијске године, 

вреднује се са 180 ECTS бодова. Први циклус студија који траје четири године, 

вреднује се са 240 ECTS бодова. 

Члан 5. 

   Студент који је положио све испите предвиђене за уписани студијски програм стиче 

одговарајуће академско звање, у складу са студијским програмом и позитивноправним 

прописима којима је уређена област академских звања у Републици Српској. Студенту 

се по завршетку студија издаје диплома и додатак дипломе (Diploma Supplement) који 

садржи детаље о нивоу и врсти студија, садржини студијског програма, знањима, 

вјештинама и компетенцијама које је студент стекао током студија, правима која 

произилазе из стечене квалификације у погледу наставка образовања и друге детаље 

(студентска пракса, посебна достигнућа студената итд.). 

Члан 6. 

   Студијски програм је скуп обавезних и изборних предмета, са оквирним садржајем, 

чијим се савладавањем обезбјеђују неопходна знања и вјештине за стицање 

одговарајућег нивоа и врсте студија. 

Студијским програмом утврђује се: 

 назив и циљеви студијског програма; 

 модел студијског програма; 

 област образовања којој припада студијски програм; 

 врста студија и исход процеса учења; 

 стручни, академски, односно научни назив; 

 услови за упис на студијски програм; 

 листа обавезних и изборних предмета са оквирним садржајем; 

 начин извођења студија и полагања испита за све облике стицања високог 

образовања; 

 трајање студија и потребно вријеме за извођење појединих облика студија, 

 предвиђени број часова за поједине предмете  и њихов распоред по годинама 

студија; 

 бодовна вриједност сваког предмета исказана са ECTS бодовима; 

 бодовна вриједност завршног рада исказана у складу са ECTS бодовима; 

 услови уписа студента у сљедећи семестар или триместар, односно сљедећу 

годину студија, те предуслови за упис појединих предмета и групе передмета; 

 начин избора предмета из других студијских програма; 

 услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних 

области студија и 

 остала питања од значаја за извођење студијског програма. 



Члан 7. 

 Програм (силабус) предмета, у оквиру студијског програма, садржи сљедеће податке: 

 назив предмета;

 дужина трајања наставе – година студија, семестар, број часова;

 статус предмета (назнака о обавезним или изборним предметима);

 условљеност другим предметима (навођење предмета које треба претходно

положити);

 постављени циљеви који се остварују и компетенције које се стичу изучавањем

предмета;

 језик студија;

 име наставника и сарадника;

 метод наставе и савладавања градива;

 садржај предмета (кратак опис програма предмета са бројем недјељних часова и

укупним бројем недјеља трајања одређене активности који омогућава

разумијевање његове садржине од стране студената и других потенцијалних

партнера);

 оптерећење студената (недјељно и годишње), фонд часова и број ECTS бодова;

 литература коју треба користити за припрему (обавезна) и препорука шире

стручне литературе;

 облици провјере знања током наставе, њихова учесталост и вредновање

практичног рада и других облика индивидуалног рада (семинарски радови,

пројекти и друго), начин и термини полагања испита;

 резултати изучавања предмета.

Члан 8. 

   Академска година организује се у два семестра: зимски и љетни. Настава по 

семестрима траје 15 недјеља, односно укупно 30 недјеља у току једне академске године. 

Испитни рокови су: јануарско- фебруарски, априлски, јунско- јулски, септембарски и 

октобарски. Јануарско- фебруарски, јунско- јулски и септембарски испитни рокови, 

садрже два испитна термина. Априлски и октобарски испитни рокови садрже један 

испитни термин, с тим да се октобарски испитни рок мора завршити најкасније до 15. 

октобра. Термини редовног испитног рока се објављују на огласној табли 15 дана прије 

полагања испита. Испити се полажу у сједишту Високе школе. 

Члан 9. 

   Послије три неуспјела полагања истог испита, студент има право да, на лични захтјев, 

полаже испит пред испитном комисијом. Комисија броји три члана, именује је директор 

Школе, а чине је наставници из исте или сродних научних области. Одговорни 

наставник предмета у којем се организује комисијско полагање не може бити члан 

испитне комисије, али има право да присуствује испиту. Након три неуспјела полагања 

истог испита, студент сноси трошкове свих накнадних полагања истог испита, као и 



трошкове комисијског полагања испита према Правилнику о висини накнаде за 

студирање и цијени услуга. 

 

Члан 10. 

   Настава се организује и изводи према утврђеном распореду часова. Висока школа је 

дужна да распоред часова објави најкасније 15 дана прије почетка наставе. Распоред 

часова садржи: назив студијског програма, студијску годину, назив предмета, вријеме 

(дан, сат) одржавања наставе, мјесто (сале, лабораторије) одржавања наставе, 

наставника и евентуална друга упуства о настави. Предметни наставник обавезан је да 

на првом часу наставе упозна студенте са планом рада на предмету. Колоквијуми и 

остали облици провјере знања организују се у терминима утврђеним за извођење 

наставе из предмета из којих су предвиђени. Задаци предвиђени за индивидуални рад 

студента (семинарски, домаћи, пројекти и друго) морају бити равномјерно распоређени 

у току семестра. Укупан обим ових задатака мора бити усаглашен са оптерећењем 

предвиђеним на предмету, сагласно ECTS- у. Седмични фонд наставе износи 40 сати 

укупно, од чега 20 до 25 сати износи непосредан рад са студентима. Један академски 

час траје 45 минута. 

Члан 11. 

   Наставник је дужан да у току наставе, израде самосталних задатака и припреме за 

полагање испита, помогне студентима организовањем консултација. Термини и вријеме 

за консултације треба да буду усклађени са наставом тако да су доступни студентима. 

Члан 12. 

   Практични рад и стручна пракса могу се организовати и изводити као саставни дио 

редовне наставе или као засебна цјелина. Стручна пракса обавља се као студентска 

пракса у институцијама и организацијама са којима Висока школа има уговор о 

обављању студентске праксе. 

Члан 13. 

   Студент стиче услове за упис наредне године студија ако је у студијској години у коју 

је је уписан остварио 60 ECTS бодова. Студент који није остварио услов за упис 

наредне године студија има право преноса највише 15 ECTS бодова, без обзира колико 

је предмета истазано бројем бодова који се преносе или са правом преноса највише два 

предмета, без обзира на то са колико ECTS бодова су исказани ти предмети. У случају 

да студент не испуни услове за упис наредне године студија, обнавља годину и има 

право да прати наставу и полаже испите из исте године студија. 

Члан 14. 

   Остваривање права и обавеза студената у наставном процесу прати се у оквиру 

семестра. Предметни наставник, потписом у ундексу, потврђује да је студент испунио 



све наставне обавезе у току семестра. Овлашћено лице, потписом и печатом овјерава 

семестар уколико је студент испунио све обавезе по осноу школарине, у складу са 

Правилником о висини накнаде за студирање и цијени услуга које се наплаћују на 

Високој школи и ако је извршио све предиспитне обавезе предвиђене Наставним 

планом и студијским програмом. Овјером семестра студент стиче пправо уписа у 

наредни семестар, са могућношћу извршавања наставне обавезе у наредном семестру и 

право да приступи полагању испита. 

 

III СТИЦАЊЕ, МИРОВАЊЕ И ПРЕСТАНАК СТАТУСА СТУДЕНТА 

 

Члан 15. 

   Статус студента стиче се уписом на одређени студијски програм који се изводи на 

Високој школи. Студент се уписује у статусу студента који се сам финансира. У прву 

годину студија може се уписати лице које има завршено средње четворогодишње 

образовање и које положи пријемни испит. Упис свих кандидата врши се под условом 

да је кандидат уплатио школарину, према Правилнику о висини накнаде за студирање и 

цијени услуга које наплаћује Висока школа, а који доноси управни одбор. Кандидат, 

приликом уписа закључује Уговор о студирању, којим обје уговорне стране, Висока 

школа и студент, који се уписује, преузимају обавезе и стичу одређена права у току 

реализације студијског програма. 

Члан 16. 

   Статус студента траје до завршетка свих студентових обавеза прописаних студијским 

програмом. Студент мора измирити све обавезе у погледу плаћања школарине и других 

услуга на Високој школи како би остварио право на издавање дипломе. Плаћање 

школарине и других накнада врши се у складу са Правилником о висини накнаде за 

студирање и цијени услуга. 

Члан 17. 

   Студенту који у току године прелази са друге високошколске установе и студенту 

који има положених испита у претходном школовању, признају се положени испити 

одлуком директора Школе, а на основу приједлога Комисије за признавање испита и 

вредновање студијских програма. Комисију за признавање испита и вредновање 

студијских програма именује директор Школе. Начин избора и рад ове комисије 

детаљније се прописује одговарајућим правилником којег доноси Сенат. 

Члан 18. 

   Признавање испита из претходног школовања се врши на основу увида у овјерена и 

аутентична документа којима се доказује план и програм претходног школовања, 

положени испити и остварени успјех, као што су: препис оцјена, увјерење о положеним 



предметима са постигнутим оцјенама, оригинал студентске књижице, додатак дипломи 

(diploma supplement transcript of records) и други документи који имају својство јавне 

исправе и који су утврђени законским и подзаконским актима. Комисија признаје 

студенту положене испите из оних наставних предмета који по садржају и обиму 

одговарају предметима који се изучавају у оквиру студијског програма Школе. На 

основу приједлога Комисије, директор Школе доноси одлуку о условима уписа и 

продужетка школовања за студенте који продужују школовање. 

Члан 19. 

   Права и обавезе студента могу мировати. По престанку разлога због којих је 

затражено мировање, студент наставља студије према важећем образовном програму и 

условима студирања. 

Члан 20. 

   Студенту се на његов захтјев, одобрава мировање права и обавеза, у случају: 

 теже болести; 

 његе властитог дјетета до годину дана живота; 

 одржавања трудноће; 

 у другим случајевима предвиђеним општим актом Школе. 

Члан 21. 

   Статус студента престаје у случају: 

 исписивање са студија; 

 завршетка студија; 

 неуписивања наредне академске године, уколико студент обновио исту годину 

студија; 

 уколико не заврши студијски програм у роковима предвиђеним законом и 

општим актима Високе школе; 

 изрицања дисциплинске мјере искњучења са студија на Високој школи. 

Студент апсолвент: 

   Статус студента апсолвента има онај студент који је одслушао све предмете 

предвиђене наставним планом за посљедњу годину студија и којем је преостало 

извршење обавеза само из посљедње године студија. 

   Апсолвентски стаж траје 12 мјесеци од истека посљедње године студија. Након 

истека рока од 12 мјесеци, студент има право да полаже испите уз обавежу накнаде 

трошкова обнове завршне године студија и трошкова полагања испита. 

 

 



IV ВРЕДНОВАЊЕ РАДА СТУДЕНАТА 

Члан 22. 

   Успјешност студената у савладавању садржаја појединог предмета континуирано се 

прате и вреднују током наставе, на начин предвиђен студијским програмом, наставним 

планом, у складу са законом и Статутом Високе школе. 

Члан 23. 

   Предметни наставник обавезан је да на првом часу наставе упозна студенте са 

структуром укупног броја поена и начином формирања оцјене, и то: облицима праћења 

рада, терминима провјере знања, структури укупног броја поена и начину формирања 

оцјене, карактером и садржином завршног испита и другим питањима везаним за 

наставу на предмету. 

Члан 24. 

   При утврђивању коначне оцјене за поједини предмет, оцјењивач је дужан да вреднује 

резултате укупног рада студената током обраде садржаја предмета, тј. не само знања и 

вјештина које је студент стекао и научио током обраде тог предмета (што се утврђује на 

испиту), већ и резултате студента постигнуте у свим облицима образовног и 

педагошког рада, који су планирани и изведени за предмет укључујући и процјену 

активности и интеракције студената на предавањима, вјежбама, колоквијумима, 

семинарима, радионицама, округлим столовима, те другим облицима наставе и 

педагошког рада (предиспитне обавезе). 

Члан 25. 

   Редовно похађање часова предавања и вјежби и активно учешће у свим облицима 

наставе су облици предиспитних обавеза који се вреднују са 0 – 10 поена за сваки од 

ова два облика предиспитних обавеза, а њихово извршавање се прати на начин како то 

одреди предметни наставник. 

Члан 26. 

   Семинарски рад је самостални рад студента на тему из области наставног предмета 

који се проводи у сврху обраде одабраних дијелова наставног предмета, те ради 

увођења студената у стручни или научни рад. Семинарски рад је писмени рад на 

одабрану тему. Програмом наставног предмета може бити предвиђен највише један 

семинарски рад у току једног семестра. Израда и одбрана семинарског рада вреднује се 

са од 0 до 5 поена. Тему семинарског рада одобрава наставник на приједлог студента. 

Члан 27. 

   Колоквијум је облик провјере стечених знања и вјештина у току наставе из 

заокруженог дијела наставног предмета. Број колоквијума се утврђује студијским 

програмом за сваки наставни предмет. Градиво које се испитује на колоквијумима 



одговара до тада пређеном дијелу градива, које представља логичку цјелину наставног 

градива из наставног предмета. Број поена које студент остварује полагањем једног 

колоквијума је од 5 до 10 поена. 

Члан 28. 

   Студент полаже испит по завршетку наставе из наставног предмета, на начин 

предвиђен студијским програмом, у складу са Статутом Високе школе. Студенти су 

обавезни најмање 7 (седам) дана прије одржавања испита пријавити испите у 

студентској служби. 

Члан 29. 

   Испити и сви облици провјере знања су јавни. Испити се полажу усмено, писмено или 

усмено и писмено, односно практично. Предметни наставник је обавезан да у току 

обраде наставних садржаја студентима прецизира испитна питања којих по свим 

основама не може бити више од 200, односно да студенте упозна са специфичним 

захтјевима и методологијом који ће бити примјењени приликом испитивања. Садржај 

испита мора бити у сладу са наставним планом и програмом, те са садржајем предавања 

и вјежби које су организоване у току студија. 

Члан 30. 

   На формирање оцјене на испиту утиче структура укупног броја поена које је студент 

остварио током наставе. Након завршетка испита, наставник утврђује укупан број 

освојених поена и формира коначну оцјену за сваког студента. Укупан број освојених 

поена и завршну оцјену наставник уноси у записник о полагању испита. Успјех 

студента на испиту изражава се оцјенама од пет (не задовољава) која се не уписује у 

индекс, до оцјене 10 (изванредан). 

 Оцјена 10 – ИЗВАНРЕДАН- изврстан наступ са мањим грешкама (95-100 поена);

 Оцјена 9 – ОДЛИЧАН – изнад уобичајеног стандарда, али са појединим

грешкама (85-94 поена);

 Оцјена 8 – ВРЛОДОБАР – генерално цјеловит рад са одређеним бројем

упадљивих грешака (75- 84 поена);

 Оцјена 7 – ДОБАР – један одговор, али са значајним недостацима/манама (65-74

поена);

 Оцјена 6 – ЗАДОВОЉАВА – наступ студента задовољава минимум критерија

(55-64 поена).

Члан 31. 

   Записник о полагању испита наставник је дужан да потписан достави студентској 

служби најкасније 5 (пет) дана од завршетка испитног рока. Висока школа води трајну 

евиденцију о положеним испитима, која обухвата записник о полагању испита, испитне 

пријаве студената и матичну књигу. У индекс и матичну књигу студената уносе се 

прелазне оцјене, а оцјена 5 („не задовољава“) уписује се у записник о полагњу испита. 



Члан 32. 

   Студент може поднијети приговор на оцјену добијену на испиту, ако сматра да испит 

није обављен у складу са Законом или Статутом Високе школе. Приговор се подноси 

директору Школе у року од два дана од дана добијања оцјене. Директор доноси 

рјешење по приговору студента у року од три дана од дана пријема приговора. Ако се 

усвоји приговор студента, студент поново полаже испит пред испитном комисијом у 

року од седам дана од дана пријема одлуке. Комисија броји три члана, именује је 

директор Школе, а чини је предметни наставник, те наставници из исте или сродних 

области. 

Члан 33. 

   Студент има право да поднесе захтјев за поништење добијене оцјене у року од 72 сата 

од дана објављивања резултат, односно од сазнања за оцјену. Захтјев за поништење 

оцјене подноси се у писаној форми студентској служби. Студент не може поништавати 

резултате остварених предиспитних обавеза односно акумулиране поене. Студент који 

је поништио завршни дио испита поново га полаже пред предметним наставником или, 

на лични захтјев, пред комисијом у року од седам дана од дана поништења, у договору 

са предметним наставником или предсједником комисије. Студент који је поништио 

испит задржава поене стечене вредновањем предиспитних обавеза. Оцјена добијена 

поновљеним полагањем испита је коначна. 

V ЗАВРШНИ (ДИПЛОМСКИ) РАД 

Члан 34. 

   Завршни (дипломски) рад представља самостални израз стечених знања студента 

током студија. Завршни (дипломски) рад састоји се од израде и одбране истог. Студент 

стиче право да узме тему завршног (дипломског) рада одмах након уписа завршне 

године студија. Начин полагања завршног (дипломског) рада одређен је Правилником о 

завршном (дипломском) раду. 

VI ЈАВНЕ ИСПРАВЕ 

Члан 35. 

Јавне исправе су: 

 Студентска књижица (индекс);

 Диплома о стеченом високом образовању;

 Додатак дипломи;

 Увјерење о положеним испитима;

 Увјерење о стеченој академској титули, односно звању у одређеној области.
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