
 

На основу члана 44. и 45. Статута Високе техничке школе струковних студија у Новом 

Саду, на предлог Колегијума школе од 24.01.2023.г. Наставно-стручно веће је на својој  

седници одржаној дана 25.01.2023.г, донело следећи: 01-44-1-1-  /23 

 
ПРАВИЛНИК О НAЧИНУ ПОДРШКЕ СТУДЕНТИМА ШКОЛЕ 

ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА 

 
Члан 1. 

Овим правилником дефинишу се основни принципи за подршку студентима Високе 

техничке школе струковних студија у Новом Саду (у даљем тексту: Школа) који долазе из 

осетљивих група, систем подршке и начин њиховог остваривања, мере и праћење њихове 

реализације, као и друга питања од значаја за унапређење           ове области. 

 
Члан 2. 

Висока техничка школа у обављању делатности високог образовања 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, Школа утврђује систем пружања подршке 

овим лицима и начин њиховог остварења као и мере за унапређење ове подршке. 

 
Члан 3. 

Осетљиве групе у смислу члана 2 овог правилника су: 

1. Студенти са инвалидитетом, 

2. Студенти из мањинских група, 

3. Студенти лошег материјалног стања, 

 

Члан 4 

Систем подршка коју Школа пружа студентима из члана 3 овог правилника обухвата 

следеће услуге: 

 
I Информативне услуге студентима: 

1. унапређење студентског стандарда (пружање информација о афирмативним 

мерама, мере Школе о ослобађању од плаћања  школарина, плаћање школарине у више рата и 

др.); 

2.    почетна оријентација (пружање информација о Школи о студентском животу и 

активностима, о правилима студирања и др.); 

3.    могућност ангажовања персоналног асистента за студенте са посебним потребама 

(о сопственом трошку). 

4. информисање наставног особља о потребама студената из појединих циљних група. 

 
II Активности праћења потреба студената: 

1. праћење и уочавање проблема са којима се циљне групе суочавају; 

2. праћење промена структуре студентске популације у Школи (на основу пријемног 

обрасца за упис на студије); 

 
Члан 5 

Послове из члана 4 овог правилника у Школи обављају следећа лица: 

-  надлежне службе Школе,  

- представник Студентског парламента Школе. 

 



У реализацији ових послова, по потреби, Школа, односно Студентски парламент, 

остварују непосредну сарадњу са надлежним спољњим организацијама. 

 

Члан 6. 

На основу указаних проблема и потешкоћа, утврђује се стање у области, идентификују 

слабости, утврђује препоруке, односно предлаже мере за њихово отклањање. 

Циљ мере је унапређење ове области, побољшање услова студија студената из члана 3 

овог правилника и ове мере чине саставни део система обезбеђења квалитета високог 

образовања у Школи. 

 
Члан 7. 

Школа у оквиру јединственог информационог система поседује податаке о студентима 

из члана 3. овог правилника, у складу са Законом о високом образовању. 

База података обухвата податке о уписаним студентима, њихово напредовање кроз 

студије, и друге релевантне податке који су од значаја за праћење ове области. 

 
Члан 8. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли и 

интернет страници Школе. 

 

      ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-СТРУЧНОГ ВЕЋА 

 

        Др Бранко Савић 


