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На основу члана 64 Статута Машинског факултета – пречишћен текст (бр. 1136/4 од 28.06.2021. 

године) Наставно-научно веће Универзитета у Београду – Машинског факултета на својој 

седници одржаној дана 09.03.2023. године, донело је: 

 

ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА И НАЧИНИМА ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ 
СТУДЕНТИМА ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА  

на Универзитету у Београду – Машинском факултету 
 

А. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Правилником о критеријумима и начинима пружања подршке студентима из осетљивих 

друштвених група (у даљем тексту: Правилник) одређују се критеријуми и начин пружања 

подршке студентима који припадају осетљивим друштвеним групама на Универзитету у 

Београду – Машинском факултету (у даљем тексту: Факултет). 

 

Члан 2. 

У обављању делатности високог образовања Факултет има за циљ пружање могућности 

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

читавог живота без дискриминације по било ком основу.  

Како би остварио овај циљ, Факултет пружа додатну подршку студентима који припадају 

осетљивим друштвеним групама. 

 

Члан 3. 

Осетљиве друштвене групе у смислу члана 2 овог Правилника су: 

- Студенти са инвалидитетом, 

- Студенти припадници ромске националне мањине, 

- Студенти млађи од 26 година без оба родитеља, 

- Студенти који примају или чије породице примају социјалну помоћ, 

- Студенти самохрани родитељи. 

 

Члан 4.  

Студенти остварују подршку у смислу овог Правилника  подношењем захтева Служби за 

студентске послове. Уз захтев се подноси и документација којом се доказује да студент 

припада осетљивој друштвеној групи и то: 

- Студент са инвалидитетом – мишљење Комисије за утврђивање статуса кандидата и 

студента са инвалидитетом којом се утврђује статус студента са инвалидитетом у 

складу са Правилником о начину утврђивања статуса кандидата и студента са 

инвалидитетом на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 

бр. 234), 
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- Студент припадник ромске националне мањине – потврда Националног савета ромске 

националне мањине, 

- Студент млађи од 26 година без оба родитеља - Извод из матичне књиге умрлих за оба 

родитеља, 

- Студент који прима или чија породица прима социјалну помоћ – решење Центра за 

социјални рад да су примаоци социјалне помоћи, 

- Студенти самохрани родитељи - Извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног 

очинства или Извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење о 

проглашењу несталог лица умрлим или Одлука суда да студент сам врши родитељско 

право или Одлука суда о лишавању другог родитеља родитељског права или Изјава 

самохраног родитеља о самосталном издржавању детета. 

 

Б. УПИС СТУДЕНАТА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ОСЕТЉИВИМ ДРУШТВЕНИМ ГРУПАМА 

Члан 5. 

Упис студената који припадају осетљивим друштвеним групама врши се на основу Стручног 

упутства надлежног министарства и општих аката Универзитета у Београду. 

Влада РС утврђује додатни број студената чије се студије финансирају из буџета за реализацију 

афирмативних мера. Број студената уписаних на буџет по афирмативној акцији одузима се од 

броја самофинансирајућих студената, или од броја укупних буџетских студената, у случају када 

су сви студенти уписани на терет буџета. 

 

В. МЕХАНИЗМИ ПОДРШКЕ ТОКОМ СТУДИЈА 

Члан 6.  

Облици додатне подршке коју Факултет пружа студентима који припадају осетљивим 

друштвеним групама су: 

1. обезбеђивање тумача за знаковни језик за потребе наставе, полагања испита и 
извршавања административних факултетских обавеза; 

2. прилагођавање уџбеника (електронски формат, звучни формат, формат на Брајевом 
писму и др.) у складу са Правилником о начину прилагођавања уџбеника („Службени 
гласник РС“, бр.21/2020); 

3. организовање наставе у складу са временским и другим ограничењима студента 
(ограничењима у погледу превоза корисника колица, организовање наставе у 
приступачном простору 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 који припадају осетљивим друштвеним групама под равноправним 
условима могли да испуњавају академске обавезе; 

6. смањење износа школарине и других накнада. 
 

Члан 7. 

Факултет има једног извршиоца са високим образовањем из области друштвено-

хуманистичких наука који је задужен за послове планирања подршке студентима који 

припадају осетљивим друштвеним групама. 
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Члан 8. 

Мере подршке се планирају у складу са индивидуалним потребама студента који припада 

осетљивим друштвеним групама узимајући у обзир његов план и програм студија. 

Запослени из члана 7 овог Правилника у директном контакту са сваким студентом који 

припада осетљивим друштвеним групама сачињава индивидуални план студирања који 

садржи: 

- Простор у коме се учи, а који је прилагођен потребама студента, 

- Наставни план и програм, 

- Наставне материјале који су прилагођени потребама студента, 

- Методе рада, 

- Распоред активности, 

- Списак наставника и сарадника који реализују наставни план и програм, 

- Начин провере знања. 

 

Члан 9. 

Запослени из члана 7 овог Правилника води евиденцију студената који припадају осетљивим 

друштвеним група, као и евиденцију пружених мера подршке, и доставља извештај Наставно-

научном већу Факултета на крају сваке школске године. 

 

Г. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

Члан 10. 

Средства за финансирање мера подршке које су дефинисане овим Правилником обзбеђују се 

из: 

- сопствених средстава Факултета, 

- средстава донација, поклона и завештања, 

- средстава пројеката и уговора везаних за реализацију мера подршке, 

- из других извора. 

 

Д. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 11. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли и сајту 

Факултета. 

 

 

  

Председник Наставно-научног већа 
Машинског факултета 

 
 

проф. др Владимир Поповић 
 


