
На основу члана 4 и члана 101 Закона о високом образовању("Службени гласник РС": 

бр. 88 од 29. септембра 2017, 27 од 6. априла 2018 - др. закон, 73 од 29. септембра 2018, 

67 од 20. септембра 2019, 6 од 24. јануара 2020 - др. Закони), члана 19. Закона о забрани 

дискриминације ("Службени гласник РС": бр. 22/2009), члана 30.Закона о 

равноправности полова ("Службени гласник РС": бр. 104/2009), члан 18, Закона о  

спречавању дискриминације особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС": бр. 

33/2006 и 13/2016), а у складу са Правилником о стандардима и упутствима за 

акредитацију високошколских установа ("Службени гласник РС": бр. 13/2019), на 

седници одржаној 15.12.2020.године Наставно веће упућује Савету Високе школе за 

пословну економију и предузетништво предлог да усвоји 

 

ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА И НАЧИНИМА ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ 

СТУДЕНТИМА ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА 

 

Члан 1 

Овим правилником уређују се критеријуми и начини пружања подршке студентима из 

осетљивих друштвени група. 

Члан 2 

Студенти који припадају осетљивим друштвеним групама су:  

 из материјално угрожене породице; 

 без родитељског старања;  

 из самохраних породица; 

 из националних мањина; 

 са инвалидитетом и хроничним болестима; 

 чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији бивше СФРЈ. 

 

Члан 3 

Припадност студента друштвено осетљивој групи одређује се на захтев студента који 

то документује:  

- да студент долази из материјално угрожене породице, што се документује овереном 

фотокопијом решења Центра за социјални рад, да је студент примаоц сталне 

социјалне помоћи; 

- да је студент без родитељског старања што се документује се  потврдом да је на 

евиденцији Центра за социјални рад или Изводом из матичне књиге умрлих за 

преминуле родитеље;  



 да је студент из самохране породице, што се документује Изводом из матичне 

књиге умрлих, за преминулог родитеља или Изводом из матичне књиге рођених 

студента; 

 да је студент из националне мањине, што се документује потврдом Националног 

савета националне мањине, односно Канцеларије за инклузију националне 

мањине;  

 да је студент са инвалидитетом и/или хроничним болестима, што се документује 

Одлуком лекарске комисије; 

 да је студент чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији 

Косова и Метохије, што се документује Потврдом одговарајућег удружења 

породица киднапованих и несталих лица, или на територији република бивше 

СФРЈ, што се документује Потврдом да се корисник налази у евиденцији о 

избеглим или расељеним лицима која се прибавља у Комесаријату за избеглице 

и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице. 

Члан  4 

 

Приликом уписа на Високу школу  формира се посебна ранг листа студентата из 

осетљивих друштвених група на основу бодова из коначне ранг листе. 

Кандидати из осетљивих група биће пропорционално примљени у односу на број 

пријављених кандидата у оквиру до 10% одобреног броја студената за упис 

Број бодова који ученици остваре на основу успеха у школи и на основу завршног 

испита увећава се за 30% 

Студент остварује право на попуст на школарину у складу са Правилником о врстама, 

условима и поступку за доделу попуста студентима Високе школе за пословну 

економију и предузетништво А-595/17 од 17.10.2017.године. 

Члан 5 

 

Студентима из друштвено осетљивих група се, сем уписа по посебним условима,  

пружају и други облици додатне подршке а то су : 

- Обезбеђивање тумача за знаковни језик за потребе наставе 

- Организовање наставе у складу са ограничењима студента 

- Пружање других услуга у складу са законом које су неопходне да студенти из 

осетљивих група могу да испуњавају академске обавезе под равноправним 

условима 

 



Члан6 

Висока школа има најмање једног запосленог задуженог за послове планирања 

подршке студентима из друштвено осетљивих група, 

Лице на пословима планирања подршке студентима из оссетљивих друштвених група у 

директном контакту са сваким студентом 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- кадас е учи. 

Лице задужено за послове планирања подршке студентима води евиденцију студената и 

пружених мера подршке и на крају сваке шшколске године доставља извештај 

Наставном већу. 

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 

одговорно интеграцију у друштво и оспособљености за самосталан живот  

Члан 8 

Средства за финансирање мера из овог правилника обезбедиће Висока школа из својих 

средстава, из донациа, поклона и завештања, од пројеката и уговора у вези са 

реализацијом мета подршке, и других извора у складу са законом 

Члан 9 

Овај правилник ступа на снагу, када га Савет Високе школе усвоји, осам дана од дана 

објављивања на огласној табли Високе школе и примењује се од школске 

2021/2022.године. 

Председник  Наставног већа 

__________________________ 

Проф.др Гордана Ђорђевић 

Дана 23.03.2021. године на седници Савета донета је одлука о усвајању Правилника 

       Председник Савета 

       ______________________ 

        Др Милан Гавриловић 


