
Универзитет у Београду-ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ                

                                                               Правилник о критерјумима и начинима пружања подршке 

 студентима из осетљивих друштвених група 

 

На основу члана 17 Закона о забрани дискриминације („Сл. Гласник РС“ бр. 98/06) ,  члана 30 Закона о 

равноправности полова („Сл. Гласник РС“ бр. 104/09), члана 18. Закона о спречавању дискриминације 

особа са инвалидитетом („Сл. Гласник РС“ бр. 39/06 и 13/16) у складу са стратегијом образовања у 

Србији и стандардима за акредитацију високошколских установа („Сл. Гласник РС бр. 13/19), Савет 

Физичког факултета на предлог Наставно-научног већа Физичког факултета od 24-29.11.2021., на 

седници одржаној 08. децембра 2021. године,  доноси 

ПРАВИЛНИК О КРИТЕРЈУМИМА И НАЧИНИМА ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ 

СТУДЕНТИМА ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА 
 

I  Основне одредбе 

 

Члан 1. 

Овим правилником уређују се критеријуми и начини пружања подршке студентима Универзитета у 

Београду – Физичког факултета (даље: Факултет) из осетљивих друштвених група, систем подршке, 

мере за праћење њихове реализације као и друга питања од значаја за унапређење ове области. 

Члан 2. 

Факултет обавља делатност високог образовања и полази од принципа пружања могућности 

појединцима да под једнаким условима стекну високо образовање и да се образују током читавог 

живота, уз поштовање људских права и грађанских слобода, укључујући забрану свих видова 

дискриминације. 

Ради остварења ових циљева и отклањања неједнакости и даљег продубљивања  те неједнакости 

којој су изложене осетљиве групе, Факултет утврђује систем пружања подршке овим лицима и начин 

њиховог остварења као и мере за унапређење подршке. 

Члан 3. 

Остетљиве групе у смислу члана 2. oвог Правилника су: 

- Студенти са инвалидитетом, лица са хроничним болестима и рековалесценти; 

- Студенти из материјално угрожених породица; 

- Студенти без родитељског старања;  

- Студенти  ромске националне  мањине;  

- Студенти чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на 

територији република бивше СФРЈ. 
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Члан 4. 

Да би остварили своја права по овом правилнику студенти треба да докажу припадност осетљивим 

друштвеним групама. 

Уз захтев студент подноси документацију којом доказује припадност осетљивој друштвеној групи и то: 

- Лица са инвалидитетом, лица са хроничним болестима и рековалесценти - извештај лекара; 

- Из материјално угрожене породице - решење Центра за социјални рад да су примаоци сталне 

социјалне помоћи (оверена фотокопија); 

- Студенти без родитељског старања – потврда да су на евиденцији Центра за социјални рад 

или умрлице преминулих родитеља; 

- Студенти из ромске националне мањине - потврда Националног савета ромске националне 

мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома; 

- Лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на 

територији република бивше СФРЈ - потврда одговарајућег удружења породица киднапованих 

и несталих лица. 

 

II  Мерила и поступак за упис студената -  припадника осетљивих друштвених група под 

повољнијим условима ради постизања пуне равноправности 

Члан 5. 

Број студената, припадника осетљивих друштвених група, чије се студије финансирају из буџета, за 

релаизацију афирмативних мера у складу са дозволом за рад, утврђује Влада Републике Србије. 

Приликом уписа студената на Факултет формира се посебна ранг листа студената из осетљивих 

друштвених група на основу остварених бодова са коначне ранг листе. 

 

III Механизми подршке током студија  

Члан 6. 

Облици додатне подршке: 

1. Организовање наставе у складу са временским и другим ограничењима студената 

(ограничењима у погледу превоза корисника колица, организовање наставе у приступачном 

простору у надлежности високошколске устнове и др.) 

2. Обезбеђивање неопходне асистивне технологије за потребе испуњавања академских обавеза 

у објектима Факултета (Студентски трг 12-16, Цара Душана 13 и Добрачина 16); 
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3. Пружање свих других услуга са законом и овим правилником које су неопходне како би 

студенти из осетљивих група могли да испуњавају академске обавезе под равноправним 

условима. 

 

Члан 7. 

Мере подршке су засноване на перспективи младе особе с обзиром на њену биографију и субјективно 

усмерење, вредности и вештине које јој омогућавају да преузме главну улогу у сопственом процесу 

транзиције и сопственој интеграцији у друштво. 

 

Члан 8. 

Факултет има једног извршиоца са високим образовањем - друштвено - хуманистичких наука - 

запосленог на пословима сарадника за студије и студентска питања и пословима планирања подршке 

студентима. 

Запослени на пословима деф. у ставу 1 овог члана у директом је контакту са сваким студентом из 

осетљивих друштвених група и сачињава индивидуални образовни план у складу са чл. 7 овог 

правилника који садржи: 

-Физичку средину (где се учи); 

-Наставни план и програм (шта се учи); 

-Наставна помагала и материјале (из чега се учи); 

-Методе рада (како се учи); 

-Распоред активности (када се учи); 

-Стручњаке који реализују програм факултета (ко их учи); 

- Начин провере знања (како се проверава шта је научено) 

Запослени на пословима сарадника за студије и студентска питања води евиденцију студената и 

пружених мера подршке и на крају сваке школске године извештај доставља Наставно - научном већу 

Факултета.  
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IV ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

Члан 9. 

Средства за финансирање мера из овог правилника обезбеђује Факутет: 

- из сопствених средстава; 

- из донација поклона завештања; 

- од пројеката и уговора у вези са реализацијом мера подршке; 

- других извора у складу са законом. 

 

 V Прелазне и завршне одредбе 

Члан 10. 

Овај правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен на интернет страни Факултета. 

 

Београд, 08.децембар 2021. 
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Проф. др Воја Радовановић 


