
Полазећи од одредаба члана 21. Устава Републике Србије, члана 17. Закона о забрани 

дискриминације, члана 30. Закона о равноправности полова, члана 18. Закона о 

спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, Закона о ученичком и студентском 

стандарду („Службени гласник РС“ бр. 18/2010, 55/2013, 27/2018 – др. закон и 10/2019) , у 

складу са Стратегијом развоја образовања у Србији до 2020. године („Службени гласник 

РС“ бр. 107/2012), Правилника о стандардима и поступку за акредитацију 

високошколских установа („Службени гласник РС“ бр. 13/2019), на предлог Комисије за 

обезбеђење и унапређење квалитета Факултета ветеринарске медицине Универзитета у 

Београду, Наставно-научно веће Факултета на 201. седници одржаној 18.12.2019. године 

доноси 

 

ПРАВИЛНИК  

О КРИТЕРИЈУМИМА И НАЧИНИМА ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ СТУДЕНТИМА ИЗ 

 ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА 

 

Основне одредбе 

Члан 1. 

Овим Правилником уређују се критеријуми и начини пружања подршке студентима из 

осетљивих друштвених група без дискриминације, кроз уважавање њихових потреба, 

обезбеђивање смештаја и ангажовање стручних сарадника ради подршке и помоћи од 

стране Факултета.  

Право на високо образовање у Србији имају све особе које су претходно стекле средње 

образовање, без обзира на расу, боју коже, пол, сексуалну оријентацију, етничко, 

национално или социјално порекло, језик, вероисповест, политичко или друго мишљење, 

статус стечен рођењем, постојање сензорног или моторног хендикепа или имовинско 

стање.  

 

Члан 2. 

Студенти који припадају осетљивим друштвеним групама су: 

 из материјално угрожених породица, 

 без родитељског старања, 

 из једнородитељских породица, 

 из ромске националне мањине, 

 са хендикепом,  

 лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и 

Метохије и на територији република бивше СФРЈ, 



 избеглице и расељена лица на територији Републике Србије и 

 повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти. 

 

Члан 3. 

Студенти са хендикепом су особе којима је, због инвалидитета, ускраћена могућност за 

школовање под равноправним условима. То могу бити: 

 особе са оштећењем вида (слепе и слабовиде особе); 

 особе са оштећењем слуха (глуве и наглуве особе); 

 особе које се отежано крећу или користе колица; 

 особе са хроничним обољењима и физиолошким оштећењима (астма, дијабетес, 

епилепсија, хемофилија...); 

 особе које имају тешкоће у учењу (дислексија, дисграфија, дискалкулија...); 

 особе које имају тешкоће у говору; 

 особе са психичким и интелектуалним тешкоћама; 

 друге особе које се налазе у ситуацији хендикепа. 

 

Члан 4.  

Да би остварили права по овом Правилнику студенти треба да докажу припадност 

осетљивим друштвеним групама. 

Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказује припадност осетљивој 

друштвеној групи, и то: 

 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, 

 из једнородитељских породица – извод из матичне књиге умрлих за преминулог 

родитеља или извод из матичне књиге рођених студената, 

 из ромске националне мањине – потврда Националног савета ромске националне 

мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома, 

 лица са хендикепом – извештај лекара, 

 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, 

 избеглице и расељена лица на територији Републике Србије – потврда да се 

корисник налази у евиденцији о избеглим или расељеним лицима (прибавља се у 



Комесеријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице са 

територије општине пребивалишта), 

 повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти – потврда МУП-а. 

 

Механизми подршке током студија 

Члан 5. 

Факултет поштује стандарде прописане Правилником о техничким стандардима 

приступачности („Службени гласник РС“, бр. 46/2013) који особама са хендикепом и 

особама смањене покретљивости значајно олакшавају живот у заједници.  

 

Члан 6. 

Облици додатне подршке су: 

1. обезбеђивање тумача за знаковни језик за потребе наставе, полагања испита и 

извршавање административних факултетских обавеза; 

2. прилагођавање уџбеника (електронски формат, звучни формат, формат на Брајевом 

писму и др.) у складу са Правилником о начину прилагођавања садржаја и/или 

формата уџбеника; 

3. организовање наставе у складу са временским и другим ограничењима студената 

(ограничењима у погледу превоза корисника колица, организовање наставе у 

приступачном простору у надлежности високошколске установе и др.); 

4. обезбеђивање неопходне асистивне технологије за потребе испуњавања академских 

обавеза; 

5. пружање свих других услуга у складу са законом и овим правилником које су 

неопходне како би студенти из осетљивих друштвених група могли да испуњавају 

академске обавезе под равноправним условима. 

 

Члан 7. 

Факултет има једног извршиоца са високим образовањем – друштвено-хуманистичких 

наука задуженог за послове планирања подршке студентима.  

 

Члан 8. 

Лице на пословима планирања подршке студентима у директном контакту са студентом из 

осетљивих друштвених група сачињава индивидуални образовни план 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), 

 Наставнике који реализују програм Факултета (ко их учи), 

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

 

Члан 9. 

Лице задужено за послове планирања подршке студентима води евиденцију студената и 

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

научном већу Факултета. 

 

Извори финансирања 

Члан 10. 

Средства за финансирање мера из овог Правилника обезбедиће Факултет: 

1. из својих средстава, 

2. из донација, поклона и завештања, 

3. од пројеката и уговора у вези са реализацијм мера подршке и 

4. других извора у складу са законом. 

 

Завршне одредбе 

Члан 11. 

Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања на Наставно-научном већу Факултета.  

                                                                                              

 

                                                                                               Председник 

                                                                             Наставно-научног већа факултета  

                                                                                                   Декан 

                                                                                 Проф. др Владо Теодоровић 

 

 

 


