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УВОД
Поштоване студенткиње и поштовани студенти,
Универзитетски центар за студенте са хендикепом Универзитета у Београду припремио је публикацију са
корисним информацијама за будуће студенте, које могу користити и онима који су превазишли изазове које
доносе први студентски дани, а желе да буду информисани о разним могућностима којe су им на располагању
током студија. Посебна вредност публикације је што се у њој налазе бројне информације о услугама за
студенте са хендикепом, као и смернице о начинима на које млади са хендикепом могу остварити право на
подршку током студирања. Публикација има три целине конципиране тако да, као водич, јасно спроведу
кроз студентски живот и укажу на доступне услуге током студирања, али и након завршетка студија. Надамо
се да ће информације које се овде налазе, на једноставан и прецизан начин приказати коме се студенти могу
обратити за одређену врсту услуге и како могу остварити подршку која им је потребна. Ауторке публикације
покушале су да прикупе што више корисних информација, остављајући могућност да је нешто изостављено.
Стога вас љубазно молимо да нам укажете ако приметите да је неки сегмент изостављен како бисмо га
накнадно уврстилe у електронско издање публикације.

Уживајте у путовању кроз узбудљив студентски живот!
Тим Универзитетског центра за студенте са хендикепом Универзитета у Београду

Београд, мај 2015. године
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ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
У саставу Универзитета у Београду налази се 31 факултет, 11 института, 12 центара и Универзитетска
библиотека „Светозар Марковић“. Централна зграда Универзитета у Београду је зграда Ректората у којој
се налази највише руководство Универзитета у Београду, сектори, већина центара и Студентски парламент
Универзитета у Београду.
Универзитетски центар за студенте са хендикепом (Центар) је један од 12 центара у саставу Универзитета у
Београду и основан је 2008. године са намером да развија активности које доводе до унапређивања положаја
студената са хендикепом. Након седам година рада, прожетих бројним изазовима и различитим искуствима
младих са хендикепом, као и великим ангажовањем запослених у Центру и на Универзитету у Београду,
указала се прилика да се студентима представи које могућности имају када је високо образовање у питању.
Универзитетски центар за студенте са хендикепом је пажљиво прикупио информације о архитектонској
приступачности факултета, студентских домова и других установа, док се информације о студијским
програмима сваког појединачног факултета могу добити на интернет страницама сваког факултета. У
намери да се истакну примери добре праксе, ова публикација садржи фотографије приступачних факултета
и других институција значајних за студенте. Без намере да залазимо у то због чега су неке високошколске
институције уложиле више напора од других да буду приступачне студентима са хендикепом, верујемо да ће
ова публикација подстаћи и оне мање приступачне институције да покрену иниијативе које ће довести до
тога да архитектонска решења не представљају препреку ниједном кандидату са хендикепом за упис жељеног
факултета.

Факултети у саставу Универзитета у Београду
Факултети друштвено-хуманистичких наука у које спадају:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Економски факултет
			
Правни факултет
Православни богословски факултет
Учитељски факултет
			
Факултет безбедности
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Факултет политичких наука
			
Факултет спорта и физичког васпитања
Филозофски факултет
Филолошки факултет
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www.ekof.bg.ac.rs
www.ius.bg.ac.rs
www.bfspc.bg.ac.rs
www.uf.bg.ac.rs
www.fb.bg.ac.rs
www.fasper.bg.ac.rs
www.fpn.bg.ac.rs
www.fsfv.bg.ac.rs
www.f.bg.ac.rs
www.fil.bg.ac.rs

Факултети медицинских наука у које спадају:

11.
12.
13.
14.

Медицински факултет
Стоматолошки факултет
Факултет ветеринарске медицине
Фармацеутски факултет

www.mfub.bg.ac.rs
www.stomf.bg.ac.rs
www.vet.bg.ac.rs
www.pharmacy.bg.ac.rs

Факултети природно-математичких наука у које спадају:

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Биолошки факултет
Географски факултет
Математички факултет
Факултет за физичку хемију
Физички факултет
Хемијски факултет

		
		
		

www.bio.bg.ac.rs
www.gef.bg.ac.rs
www.matf.bg.ac.rs
www.ffh.bg.ac.rs
www.ff.bg.ac.rs
www.chem.bg.ac.rs

Факултети техничко-технолошких наука у које спадају:

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Архитектонски факултет
Грађевински факултет
Електротехнички факултет
Машински факултет
Пољопривредни факултет
Рударско-геолошки факултет
Саобраћајни факултет
Технички факултет у Бору
Технолошко-металуршки факултет
Факултет организационих наука
Шумарски факултет
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www.arh.bg.ac.rs
www.grf.bg.ac.rs
www.etf.bg.ac.rs
www.mas.bg.ac.rs
www.agrif.bg.ac.rs
www.rgf.bg.ac.rs
www.sf.bg.ac.rs
www.tf.bor.ac.rs
www.tmf.bg.ac.rs
www.fon.bg.ac.rs
www.sfb.bg.ac.rs

ПРИСТУПАЧНИ ОБЈЕКТИ - ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ
Зграда Ректората Универзитета у Београду је готово у потпуности приступачна особама које користе колица или се
отежано крећу. Од ове године, у дворишту Ректората налазе се рампа којом се долази до лифта и панорамски лифт.

Слике 1 и 2: Рампа и функционалан лифт у згради Ректората (Улаз из Улице Вука Караџића)

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

					

Слика 1: Главни улаз у зграду факултета, са аутоматским клизним вратима
Слика 2: Споредни улаз у приземље факултета са рампом
Слика 3: Ходник у приземљу факултета са рампом
Факултет поседује и функционалан лифт, а улази у слушаонице су у равни пода.
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ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ		

		

		

Слика 1: Обележено паркинг место испред зграде факултета
Слика 2: Улаз у зграду факултета (из Булевара краља Александра) са прилазним рампама испред и унутар зграде
Слика 3: Електронска рампа на улазу која води у приземље
Слика 4: Приступачан тоалет у приземљу факултета
Слика 5: Мапа зграде на Брајевом писму у приземљу
Факултет поседује и функционалан лифт, два подесива стола, 2 рачунара са софтверима за слепе: Jaws 12 (за читање
текста са екрана на енглеском језику), АnReader (говорни софтвер за српски језик), ABBYY FineReader 12 Professional
(софтвер за претварање скенираних докумената у изменљиве електронске фајлове), као и Брајев штампач и
индукциону петљу за амплификацију говора за особе оштећеног слуха.
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ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

Слика 1: Рампа на улазу у зграду факултета. Нажалост, рампа је изузетно стрма, а у самој згради не постоји лифт.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Слика 1: Рампа на лазу у зграду факултета
Слика 2: Рампа у ходнику факултета
Слика 3: Приступачан тоалет у приземљу
Слика 4: Табле на Брајевом писму на вратима деканата и слушаоница
Факултет поседује и 2 индукционе петље за амплификацију говора за особе оштећеног слуха, Perkins Брајеву
писаћу машину и софтвере за слепе и слабовиде: Jaws 12 (за читање текста на енглеском језику са екрана), АnReader
(говорни софтвер за српски језик) и ABBYY FineReader 12 Professional (софтвер за претварање слике у текст,
издвајање табела и текстова из означених делова). У згради факултета нема лифтова.
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ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

				

Слика 1: Рампа на улазу у зграду факултета
Слика 2: Приступачан тоалет у приземљу факултета
Факултет поседује и функционалан лифт, као и 2 Olympus диктафона, лаптоп и софтвере за слепе и слабовиде: Jaws
12 (за читање текста на енглеском језику са екрана), АnReader (говорни софтвер за српски језик) и ABBYY FineReader
12 Professional (софтвер за претварање скенираних докумената у изменљиве електронске фајлове). У плану је и
изградња лифта у делу зграде који се тренутно реновира.

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

			

Слике 1 и 2: Прилаз и рампа испред зграде факултета.
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ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

					

Слика 1: Улаз у зграду факултета (из Чика Љубине улице)
Слика 2: Рампа у ходнику, на сваком спрату зграде
Слика 3: Рампа испред слушаоница, на сваком спрату
Слика 4: Приступачан тоалет у сутерену факултета.
Факултет поседује и функционалне лифтове.
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ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

			

Слика 1: Улаз у зграду факултета (из Васине улице)
Слике 2 и 3: Рампе у ходнику факултета
Слика 4: Улаз у зграду факултета (из Кнез Михаилове улице), са рампом у ходнику
Факултет поседује и функционалан лифт. Рампе у оквиру зграде су стрме, што отежава њихову употребу.
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ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ (зграда Природно-математичког факултета)

Слика 1: Рампа на улазу у зграду факултета. Иако обезбеђена, рампа је веома стрма, што отежава њено коришћење.
Факултет поседује и функционалан лифт, а улази у слушаонице су у равни пода.

ЗГРАДА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ, ГРАЂЕВИНСКОГ И АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Слика 1: Рампа на улазу у зграду факултета
Слике 2: Рампа у ходнику факултета
Слика 3: Приступачан тоалет у приземљу факултета. Факултет поседује и функционалан лифт, а улази у слушаонице
су у равни пода.
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МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

					

Слика 1: Рампа на галвном улазу у зграду факултета. Рампа је стрма и необезбеђена, што отежава њено коришћење
Слика 2: Аутоматска клизна врата на главном улазу
Слика 3: Лифт у приземљу зграде
Слика 4: Приступачан тоалет на првом спрату зграде
Слика 5: Приступачан споредни улаз у зграду са паркинга (улаз из Карнегијеве улице)
Факултет поседује и други функцонални лифт, а улази у слушаонице су у равни пода.
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ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

					

Слика 1: Рампа на споредном улазу у зграду факултета
Слика 2: Тактилна стаза од споредног улаза до функционалног лифта
Слике 3 и 4: Тактилне стазе у приземљу факултета. Стаза у другим деловима зграде нема.
Факултет поседује и четири подесива стола, као и преносни рачунар за слепе и слабовиде PACmate Оmni.

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

					

Слика 1: Рампа на улазу у зграду факултета. Рампа је веома стрма. Факултет поседује и функционалан лифт, а улази у
слушаонице су у равни пода.

ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА				

Факултет поседује мобилну рампу која тренутно није функционална због радова на згради факултета. У плану је и
изградња лифта.
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УПИС
ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
Кандидати са хендикепом, као и кандидати без хендикепа у обавези су да полажу пријемни испит за упис
жељеног факултета. Универзитет у Београду сваке године објављује конкурс и у њему се налази упутство
за конкурисање на жељени факултет. Конкурс се објављује на интернет страници Универзитета у Београду
–www.bg.ac.rs.
Кандидати са хендикепом имају право да захтевају прилагођен начин полагања пријемног испита у складу
са својим могућностима. Под тим се сматра да је могуће обезбедити другачије методе полагања, али не и
редуковање садржаја тестова или садржински измењена питања.
Кандидати са хендикепом су у обавези, као и остали кандидати, да доставе сву тражену документацију приликом
конкурисања, а они кандидати са хендикепом којима је потребно прилагођавање пријемног испита, у обавези
су да уз конкурсну документацију доставе молбу у којој образлажу који вид прилагођавања им је потребан. Уз
молбу достављају и медицинску документацију којом потврђују да је захтев упућен по основу хендикепа.

ШТА У ПРАКСИ ЗНАЧИ ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ИСПИТА?
Досадашња искуства показују да су сви факултети којима је упућен овакав захтев од стране кандидата
са хендикепом уложили одређени напор да кандидатима обезебдеде остваривање права на полагање
пријемног испита у складу са могућностима кандидата.

Најчешћи облици прилагођавања су:
1. Тестови са увећаним фонтом у односу на стандарднo припремљене тестове. Овај вид прилагођавања
најчешће захтевају кандидати са делимично оштећеним видом;
2. одређивање особе од стране високошколске институције, на којој кандидат конкурише, а која ће имати
улогу асистента током полагања испита. То значи да особе којима је потребна подршка приликом
попуњавања теста, услед потпуног или делимичног оштећења вида, немогућности писања, или неког
другог објективног разлога, могу добити особу која ће то радити уместо њих. Та особа асистира
кандидатима тако што чита питања из теста и записује одговоре које кандидат каже. Препорука је
да високошколска институција обезбеди поуздану особу како би се процес тестирања одвијао на

17

објективан начин, а не да кандидатима асистирају чланови породице или пријатељи. Пожељно је да се
кандидати упознају са асистентом пре полагања пријемног испита како би били сигурни да остварују
адекватну међусобну комуникацију која неће довести до неразумевања током процеса полагања;
3. више времена за полагање испита од предвиђеног може добити особа која има поремећај концентрације
или отежано пише.
4. издвојену просторију у којој ће полагати пријемни испит високошколска установа може обезбедити
особама које сматрају да им је то неопходно.
5. пожељно је да кандидати који користе колица или се отежано крећу укажу на свој хендикеп, чак и кад
им није неопходно прилагођавање испита, како би евентуална непријатност заказивања полагања
испита у неприступачној учионици била избегнута.

ВАЖНО:

Уколико постоји потреба за неким обликом прилагођавања који није наведен овде, препоручује се кандидатима
да благовремено о томе обавесте високошколску установу на којој конкуришу или Универзитетски центар за
студентe са хендикепом.

ШТА НАКОН ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА?
Након завршеног пријемног испита потребно је сачекати објављивање ранг листе. Већина факултета објављује
резултате на интернет страницама факултета, а резултати су доступни и на огласној табли високошколске
институције.
Узевши у обзир чињеницу да већина кандидата са хендикепом нема равноправне могућности да се образује,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије неколико година уназад спроводи
афирмативне мере уписа студената са хендикепом и студената ромске националне заједнице. Афирмативне
мере се доносе за сваку школску годину и услови прописани афирмативним мерама важе током целе школске
године. Тежи се ка томе да се оне стално унапређују, па саветујемо да се за више информација обратите
Универзитетском центру за студенте са хендикепом.

ВАЖНО:

Ове године, у оквиру Министарства просвете, науке и технолошког развоја формирана је Група за социјалну
инклузију која ће се бавити прaћењем спровођења и унапређивањем инклузивног образовања у Србији.
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УПИС
Процедура уписа на факултет се састоји из обавезног попуњавања два примерка ШВ- 20 обрасца који се
купују у скриптарници факултета. Потребно је припремити и две фотографије, купити студентску књижицу
- индекс и све то предати Студентској служби факултета. Студент се приликом уписа опредељује за предмете
које ће слушати и полагати у уписаној академској години. Сваки предмет носи одређен број ЕСПБ бодова.
Ако се кандидат уписује као студент који се финансира из буџета Републике Србије, опредељује се за број
предмета чији збир ЕСПБ бодова износи најмање 60 ЕСПБ бодова.
Ако се студент сам финансира, може уписати академску годину тако што ће се определити за онолико
предмета колико је потребно да би се остварило најмање 37 ЕСПБ бодова. Висина школарине зависи од броја
ЕСПБ бодова, а рачуна се тако што се број уписаних ЕСПБ бодова множи са ценом појединачног ЕСПБ бода.
Сваки бод има исту цену, која се дефинише на нивоу појединачног факултета.
Када се уписује наредна академска година, поново се попуњава образац ШВ-20 и пријављују се предмети
које студент жели да слуша и полаже (или искључиво полаже) у академској години коју уписује. Принцип
опредељивања за предмете из студијског програма је исти, при свакој години уписа. Ако студент није
положио пријављене предмете, у обавези је да их поново пријави у наредној академској години.
Према афирмативним мерама уписа за школску 2015/16. годину за студенте са хендикепом предвиђен је
одређени број буџетских места за сваку високошколску институцију. Студенти са хендикепом, који буду
уписани на основу Програма афирмативних мера, наредне године студија ће уписивати према другачијој
процедури од оне која је установљена за студенте који не користе Програм афирмативних мера уписа.

ВАЖНО:

Студенти треба да знају да по Закону о високом образовању не постоји “обновљена година”, као ни статус
апсолвента. Важна је информација и то да студент није ‘’прва, друга, трећа,.. година факултета’’, већ ‘’прва,
друга, трећа,… година студија’’. Студије могу трајати дупло више од броја школских година предвиђених
за реализацију студијског програма. Што у пракси значи да, ако је предвиђен број година за завршетак
студијског програма четири, студент може завршити студије за 8 година. Након 8 година, губи статус
студента. Детаљније информације о правилима студирања могу се наћи у Закону о високом образовању,
одељак XI СТУДЕНТИ, чланови Закона: 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95.
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УСЛУГЕ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ЦЕНТРА ЗА СТУДЕНТЕ СА ХЕНДИКЕПОМ
Ко може бити корисник услуга које пружа Универзитетски центар за студенте са хендикепом
1. студенти са хендикепом који студирају на нeком од факултета у саставу Универзитета у Београду;
2. средњошколци са хендикепом, односно потенцијални кандидати за упис факултета у саставу
Универзитета у Београду;
3. дипломци факултета који су у саставу Универзитета у Београду.
Студенти високих школа струковних студија, студенти других државних универзитета као и студенти
приватних универзитета не могу бити корисници услуга које пружа Центар за студенте са хендикепом
Универзитета у Београду.

Услуге које Центар пружа организују се индивидуално и групно.
Индивидуални рад подразумева разговор са особом која се обратила за подршку. Саветује се свим особама,
којима је било који вид подршке потребан, да закажу термин за разговор, како би избегли ситуацију у којој су
запослени у Центру одсутни услед обавеза ван канцеларије, или како се не би десило да дођу у тренутку када
се обавља разговор са другом особом. Разговор се може заказати путем мејла: ucsh@rect.bg.ac.rs или позивом
на број: 011 33 70 686. Запослени у Центру се труде да обаве детаљан разговор са кандидатима, током ког се
утврђује који вид подршке је кориснику потребан и на који начин подршка треба да се организује.
Групни рад подразумева организовање радионица које за циљ имају развијање вештина и пружање психосоцијалне подршке за равноправно укључивање младих са хендикепом у живот заједнице. Када ресурси то
дозваљавају, групни рад подразумева и организовање курсева рачунара, језика, као и друге обуке за које
студенти покажу интересовање.
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Ко су студенти са хендикепом?
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.

Делатности Центра:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

развој и унапређење услова студирања за студенте са хендикепом;
пружање информација студентима са хендикепом о условима студирања и начинима подршке на
факултетима;
заступање студената у процесу оставривања права на: стипендију, смештај, исхрану, прилагођену
наставу, прилагођен начин полагања испита, здравствену заштиту и друго;
подршка и посредовање за обезбеђивање приступачне литературе студентима са делимично и/или
потпуно оштећеним видом;
подршка и посредовање у обезбеђивању тумача за Српски знаковни језик;
организовање приступачног превоза за студенте који нису у могућности да се крећу самостално;
пружање подршке у процесу избора факултета, као и о могућностима запошљавања након
завршетка студија;
промовисање концепта високог инклузивног образовања у медијима, у циљу мотивисања кандидата
са хендикепом да уписују факултете Универзитета у Београду, као и у циљу подизања нивоа свести
јавности у Републици Србији о питањима положаја особа са хендикепом;
организовање семинара, трибина, радионица, курсева и обука;
сарадња са релевантним институцијама у циљу унапређења положаја студената са хендикепом;
обављање и других послова за потребе студената са хендикепом.
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Због чега хендикеп а не инвалидитет?
Инвалидитет указује на здравствено стање особе, док је хендикеп појам који означава препреке које друштво
намеће јер није прилагођено особама са различитим могућностима. Да бисмо прецизније објаснили,
илустроваћемо примером: Ако нека особа за кретање користи колица, може се рећи да је то њен инвалидитет.
Међутим, шта би у тој ситуацији био хендикеп те особе? Један од хендикепа особе која користи колица би
била немогућност уласка у градски аутобус, трамвај или тролејбус, јер су неприступачни за особе које користе
колица. Чак и ако неко од ових превозних средстава има рампу, стајалишта су углавном неприступачна. Дакле,
особа која користи колица је у ситуацији хендикепа јер не може да користи градски превоз. С друге стране,
особа која користи колица у Лондону, граду који има приступачан јавни превоз, неће имати такав хендикеп.
Дакле, хендикеп је условљен друштвеним приликама, а инвалидитет је лична карактеристика. Управо због
тога Центар у свом називу има термин хендикеп.
Улога Центра је да отклања баријере са којима се суочава било који студент на Универзитету у Београду, који
је доведен у ситуацију хендикепа, односно неједнаког положаја, због свог инвалидитета.

КАКО ДО НАС?
Центар се налази у сутерену Универзитетске библиотеке
’’Светозар Марковић’’
Адреса: Булевар краља Александра 71
(улаз са паркинга Библиотеке)
Превоз: трамваји (5, 6, 7, 14), аутобуси (26, 27, 74)
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СТУДЕНТСКИ ЖИВОТ
СМЕШТАЈ И ИСХРАНА СТУДЕНАТА
Постоје различите могућности за смештај студената који не живе у главном граду Републике Србије,
а одлучили су се за студирање на неком од факултета Универзитета у Београду. Оно што је за већину
финансијски најприхватљивије, а чини и студентски живот најузбудљивијим, јесте живот у студентском
дому. Студенти Универзитета у Београду своје студентске дане могу проводити у неком од 11 домова.
Установа студентски центар ‹›Београд›› је устaнова задужена за смештај и исхрану студената на
високошколским институцијама у Београду, чији је оснивач Република Србија. Право на услуге Установе
остварују студенти чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, као и самофинансирајући
студенти. Цене смештаја и исхране за обе групе студената одређује Министарство просвете, науке и
технолошког развоја.

Установа студентски центар ‹›Београд››
Адреса: Светозара Марковића 56
Превоз:
Главна железничка станица- Славија:
трамваји (2, 3, 7, 9, 12),
аутобуси (78, 83)
Вождовац - Славија:
аутобуси (33, 39, 47, 48)
Телефон: 011 36 37 299
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Критеријум за добијање смештаја и рокови
Право на смештај у студентском дому остварују студенти који су држављани Републике Србије, а немају
пребивалиште у седишту високошколске установе на којој студирају, финансирају се из буџета и по први пут
су уписани у текућу школску годину.
Само студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или
јединица локалне самоуправе имају право на конкурисање за смештај у студентском дому. Студенти
приватних факултета не спадају у ову категорију.
Буџетски студенти остварују право на смештај по нижим (дотираним) ценама (цене месечног смештаја
су до 2.200 динара). Самофинансирајући студенти добијају место у студентском дому под условом да,
након расподеле места буџетским студентима, остане слободних места. У том случају, самофинансирајући
студенти плаћају економску цену смештаја (од 7.000 до 9.000 динара).
Рокови за пријављивање на конкурс за расподелу места су следећи:
- за бруцоше у периоду од 1-15. септембра
- за студенте осталих година студија од 15. септембра до 31. октобра;
- за студенте другог и трећег степена студија од 01. октобра до 05. новембра
Расподела места у студентским домовима се врши одвојено за бруцоше и за студенте осталих година студија.
Ранг-листа за смештај бруцоша ради се одвојено од ранг- листе за студенте осталих година студија. Такође,
расподела места за особе мушког пола се одвија један дан, а за особе женског пола други.
Бруцоши подносе конкурсну документацију Служби смештаја у Студентском дому «Карабурма» (Мије
Ковачевића 7б, Палилула), где се за њих одржава и расподела, јединствена на нивоу Универзитета. За
студенте осталих година студија расподела се организује у просторијама факултета које студирају.
Продавање и куповина места у студентским домовима, као и илегално становање је забрањено и кажњиво.
При рангирању студената за место у студентском
дому у обзир се узимају:
- успех у средњој школи (за бруцоше) или просек
оцена током студирања (код студената виших
година)
- социо- економски статус породице (рачуна се
као просек укупних месечних прихода по члану
породице, за период јануар- јун текуће године)
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СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ У БЕОГРАДУ
ПРИСТУПАЧНИ ОБЈЕКТИ - ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ

Студентски дом ‘’4.април’’

Адреса: Војводе Степе 320, Вождовац
Телефон: 011 3955 887

Слика 1: Рампа на улазу у дом
Слике 2 и 3: Рампе у ходнику дома (повезују улаз у дом, студентски ресторан, студентску службу, кафетерију у
оквиру дома и собе)
Слика 4: Рампа на улазу у фискултурну салу
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Слика 5 и 6: Рампе на споредним улазима у дом
Слике 7, 8 и 9: Приступачни тоалети и туш кабине у приземљу дома
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Студентски дом ‘’Мика Митровић’’

Адреса: Краља Владимира 33, Вождовац
Телефон: 011 3954 780

Слика 1: Приступачан прилаз згради
Слика 2: Улаз у зграду и улаз у студентски ресторан
Слика 3: Ходник у приземљу, функционалан лифт
Слике 4, 5 и 6: Приступачне собе у приземљу
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Слике 7 и 8: Приступачни тоалети у собама
Слика9: Помоћна ручка у ормару

Слика 10: Електронска рампа у приземљу која води у двориште дома

Студентски дом ‘’Студентски град’’

Адреса: Тошин бунар 143- 151, Нови Београд
Телефон: 011 3102 181

Студентски дом ‘’Патрис Лумумба’’
Адреса: Љубице Луковић 1, Звездара
Телефон: 011 2076 002
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Студентски дом ‘’Вера Благојевић’’
Адресe: Kраљице Марије 48, Палилула;
Далматинска 37, Палилула
Телефон: 011 3246 663

Студентски дом ‘’Краљ Александар I’’

Адреса: Булевар краља Александра 75, Звездара
Телефон: 011 3400 452

Студентски дом ‘’Жарко Мариновић’’
Адреса: Цара Душана 254, Земун
Телефон: 011 3713 400

Студентски дом ‘’Карабурма’’

Адреса: Мије Ковачевића 7б, Звездара
Телефон: 011 2079 724

Студентски дом ‘’Слободан Пенезић’’
Адреса: Бана Иваниша бб, Звездара
Телефон: 011 3400 384

Студентски дом ‘’Рифат Бурџевић’’
Адреса: Милана Ракића 77, Звездара
Телефон: 011 3812 300

Студентски дом ‘’Кошутњак’’

Адреса: Благоја Паровића 156, Кошутњак
Телефон: 011 3530 200
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СТУДЕНТСКА КАРТИЦА
Студентска картица служи као идентификација при уласку у све објекте студентских домова, а помоћу ње
се плаћају све услуге Установе студентског центра Београд. На благајнама студентских домова у којима
су смештени, студенти картицом плаћају станарину, трошкове усељења у дом, преноћишта, термине за
коришћење веш машине и оброке.
Студентска картица обезбеђује студентима велики број попуста на културне догађаје, спорстке активности,
превоз и куповину у неколико градова Србије. Овај документ обједињује и међународне омладинске картице
EYCA/ ISIC које осигуравају ниже цене за студенте на међународном нивоу.

Предња и задња страна студентске картице

Студентска картица се може користити и као здравствени картон на Студентској поликлиници (као замена
за индекс при доласку на преглед).
Картица се може извадити, продужити или пријавити као нестала током целе године, на некој од адреса:
Установа студентски центар ‘’Београд’’(Светозара Марковића 56), Студентски град, II блок, Г крило (Тошин
бунар 147) или студентски дом ‘’Карабурма’’ (Мије Ковачевића 7б).
Приликом издавања студентске картице студент лично попуњава захтев и прилаже на увид личну карту и
индекс са уписаним зимским семестром. Картица се мења након две године коришћења, када је потребно
извадити нову.
Продужење студентске картице се обавља на почетку сваке школске године и износи 800 динара (за
картице са ЕYCA лиценцом) или 300 динара за картице без ЕYCA лиценце за међународне попусте.
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СТУДЕНТСКЕ МЕНЗЕ У БЕОГРАДУ
У склопу неких студентских домова, као и у близини већине факултета Универзитета у Београду на
располагању су студентске мензе. Како би уклопили студентски ритам живота и правилан режим исхране,
студенти се често одлучују за комбинацију разноврсне понуде хране и повољних цена оброка у некој од 14
студентских мензи.

Студентски ресторан ‘’Вождовац’’

Студентски ресторан у дому ‘’4. април’’, право од улаза у објекат
Адреса: У саставу Студентског дома ‘’4.април’’

Студентски ресторан ‘’Мика Митровић’’

Студентски ресторан у дому ‘’Мика Митровић’’, десно од улаза у објекат
Адреса: У саставу Студентског дома ‘’Мика Митровић’’
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Студентски ресторан ‘’Студентски град’’

Адреса: У саставу Студентског дома ‘’Студентски град’’

Студентски ресторан ‘’Обилићев венац’’
Адреса: Обилићев венац 4, Стари Град

Студентски ресторан ‘’Земун’’

Адреса: У саставу Студентског дома ‘’Жарко Мариновић’’

Студентски ресторан ‘’Кошутњак’’

Адреса: У саставу Студентског дома ‘’Кошутњак’’

Студентски ресторан ‘’Карабурма’’

Адреса: У саставу Студентског дома ‘’Карабурма’’

Студентски ресторан ‘’Патрис’’

Адреса: У саставу Студентског дома ‘’Патрис Лумумба’’

Студентски ресторан ‘’Ђушина’’
Адреса: Ђушина 5, Палилула

Студентски ресторан ‘’Рифат’’

Адреса: У саставу Студентског дома ‘’Рифат Бурџевић’’

Студентски ресторан ‘’Краљ Александар I’’

Адреса: У саставу Студентског дома ‘’Kраљ Александар I’

Студентски ресторан ‘’Глумац’’

Адреса: У саставу Факултета драмских уметности, Булевар уметности 20, Нови Београд
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Студентски ресторан ‘’Фармацеут’’

Адреса: У саставу Фармацеутског факултета, Војводе Степе 450, Вождовац

Студентски ресторан ‘’Агроном’’

Адреса: У саставу Пољопривредног факултета, Немањина 6, Земун

Исхрана у студентским мензама
Право на услуге исхране по нижим (дотираним) ценама у неком од 13 студентских ресторана (мензи)
остварују студенти који се финансирају из буџета. Самофинансирајући студенти могу купити бонове за
исхрану по економским ценама.
Студенти са местом пребивалишта у Београду имају право куповине бонова само за један оброк- ручак.
Током викенда (и за време неких државних празника) у студентским мензама нема вечере, већ студенти
у току времена за ручак могу преузети такозвану суву вечеру. Сува вечера је пакет који најчешће садржи
неки намаз, лепињу или хлеб, млеко или сок.

Како купити оброке?
Да би студент купио бонове за исхрану, неопходно је да извади студентску картицу и да купи жетон за
мензу. Сваки студент поседује по један жетон који се може купити на благајнама студентских домова и
неких мензи, а који прилаже при узимању прибора уз оброк.
За куповину оброка важи правило да се до 20. у месецу купује по 10 оброка, тј. студент може купити по 10,
20 или 30 бонова за доручак, ручак или вечеру. Од тог датума па до краја месеца оброци се могу куповати
појединачно, тј. студент може купити број оброка који жели.
Оброци се могу уплатити на благајнама у било ком студентском дому- плаћањем у готовини, уз картицу на
коју службеник на благајни уноси плаћене оброке.
Такође, студент може оброке уплатити и самостално, на инфо киосцима на следећим адресама: Студентски
центар (Светозара Марковића 56), Студентски домови ‘’Студентски град’’ (II блок, Г крило), ‘’Рифат’’,
‘’Карабурма’’, ‘’Пенезић’’, ‘’Вера I’’ и у студентским мензама ‘’Студентски град’’, ‘’Обилићев венац’’, ‘’4. април’’
и ‘’Краљ Александар I’’.
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Како функционише инфо киоск?

Како платити оброк у мензи?
У већини студентских мензи плаћање и преузимање
оброка функционише тако што студенти формирају
ред у ком преузимају- послужавник, хлеб, предјело,
јело, десерт. На крају реда, студенти предају жетон
и заузврат добијају прибор за јело и прилажу
картицу како би им службеник регистровао да
су искористили оброк. Након што заврше оброк,
студенти су у обавези да послужавник са прибором
за јело однесу на предвиђено место у мензи и да
поново преузму жетон.

Слика 1: Инфо киоск
Слика 2:Екран инфо киоска

Екрани инфо киоска су осетљиви на додир. Инфо
киосци се користе тако што студент ставља картицу
у отвор на десној страни киоска, након чега му се на
екрану приказују лични подаци са картице, новчани
износ који студент има у електронском новчанику и
број оброка за текући месец.
За уплаћивање оброка на инфо киоску, студент
бира опцију ‘’Уплати новац’’ на екрану, те убацује
папирну новчаницу (или више њих) након што се
упали црвено светло на отвору за прихватање новца
(испод отвора за картице).
Након што је убачена жељена сума новца,
потребно је притиснути дугме ‘’Крај уплате’’
Оброци које студент не искористи на крају месеца,
не могу се пренети у следећи месец. Новац у
електронском новчанику остаје на студентској
картици до датума истека картице.

Слика 1: Компјутер, уређај којим се очитавају картице и
посуда за жетоне

У току једног оброка, студент има право да плати до
два доручка, ручка или вечере- оба за себе или за себе
и још једну особу. У другом наведеном случају- када
се истом картицом плаћа оброк за двоје људи, обе
особе морају поседовати жетон за прибор. Уколико
изгуби жетон, студент је дужан да купи нови.
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Ослобађање од плаћања трошкова смештаја и исхране
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Здравствено потпорно удружење
студената Београда организују конкурс за ослобађање од трошкова смештаја и исхране за одређен број
буџетских студената који живе у студентским домовима у Београду.
Предност на конкурсу остварују студенти Универзитета у Београду или Високих школа који спадају у неку од
осетљивих друштвених група, а остварили су изузетне резултате током студирања. Исто важи и за бруцоше
са одличним успехом из средње школе.
Кандидати који прођу на конкурсу ослобађају се плаћања трошкова смештаја и исхране за месеце новембар,
децембар и јануар.
Конкурсна документација се предаје до краја октобра текуће школске године, у просторијама Здравствено
потпорног удружења студената Београда.
Детаљније информације о конкурсу
могу се потражити на:
Адреса: Балканска 4/ I, Стари Град
Телефони: 011 2688 994, 011 2681 724
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СТИПЕНДИЈЕ, КРЕДИТИ И НАГРАДЕ ЗА СТУДЕНТЕ
Институције попут Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Фонда за младе
таленте, као и Универзитет у Београду и факултети у његовом саставу додељују разне награде, стипендије и
помоћи студентима на свим нивоима студија, као и у различитим научним сферама и дисциплинама.

1. Универзитет у Београду

Универзитет награђује најбоље студенте са сваког факултета за остварене резултате на основним академским
студијама и на интегрисаним академским студијама. У питању су награде ‘’Студент генерације’’ и додељују се
13. септембра на Дан Универзитета, а студенти уз повеље добијају и новчану награду.
Универзитет додељује и награде за најбољи научноистраживачки и стручни рад студената; обично су у
питању четири награде и то за радове у четири научна поља, односно четири групације факултета (природноматематичке науке, друштвено- хуманистичке, медицинске и техничко- технолошке науке).
Значајна средства за стипендије и награде издвајају и задужбине и фондације Универзитета у Београду које
додељују средства студентима у облику стипендија, материјалне помоћи, партиципација за школарине, као
и награде за најбоље научно или књижевно дело на Универзитету. Више о раду појединачних задужбина
доступно је на сајту Универзитета, у одељку Задужбине и фондације.
Универзитет и факултети помажу и учешће студената у међународним такмичењима и стручним
ангажовањима у земљи и иностранству. Одељење за међународну сарадњу Универзитета сарађује са
иностраним универзитетима кроз пројекте Европске комисије или кроз билатералне уговоре између
високошколских институција. Захваљујући овој сарадњи, студенти могу конкурисати за средства потребна
како би провели део студија на партнерским универзитетима у иностранству, али и како би наставили
школовање у иностранству. За више информација можете писати Одељењу за међународну сарадњу на
адресу mobilnost@rect.bg.ac.rs.
На сајту Центра за развој каријере Универзитета у Београду www.razvojkarijere.bg.ac.rs налази се Водич кроз
стипендије и процес пријављивања, као и Виртуелни саветник. Студенти на сајту могу пронаћи конкурсе за
праксе, послове за младе без искуства, волентерске програме и друге различите прилике за усавршавање.
Студентима посебно скрећемо пажњу на програм ‘’БГ ПРАКСЕ›› који Универзитет у Београду у сарадњи
са градом Београдом организује од 2010. године. Тај програм пружа прилику студентима завршних година
да стекну четворомесечно радно искуство у јавном сектору током летњих месеци уз новчану надокнаду и
менторску подршку. Један од сталних програма Центра је и програм ‘’Кадар да будем кадар’’ где студенти
завршних година имају прилику да усаврше вештине учећи од успешних пословних људи.
Такође, на инфо пунктовима на сваком факултету у оквиру Универзитета у Београду, могу се
наћи еду-брошуре са саветима како пронаћи стипендију или наставити студије у иностранству.
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2. Задужбина Драгољуб Маринковић

Од поменутих задужбина издвајамо Задужбину Драгољуб Маринковић, из чијег се фонда додељују стипендије
студентима Универзитета у Београду, као и oдређена материјална средства за студенте који имају неки облик
хендикепа. Конкурс се расписује у периоду децембар- јануар.
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг 1, са назнаком За јавни позив
Задужбине Драгољуба Маринковића.
Списак добитника стипендије објављује се на интернет страници Универзитета у делу- Задужбина Драгољуба
Маринковића.

3. Републичке стипендије и кредити за студенте

Kонкурс за доделу студентских кредита и стипендија објављује Министарство просвете, науке и технолошког
развоја и отворен је од 1. до 31. октобра текуће године.
За кандидате из осетљивих друштвених група саставља се посебна ранг листа, са унапред одређеним бројем
места. Студенти са хендикепом имају право да поднесу захтев за рангирањем у оквиру ове листе. Конкурсна
документација се може купити у књижари „Просветни преглед“, која се налази поред Музичке школе
‘’Мокрањац’’, а прекопута Дома омладине Београда, односно на адреси: Дечанска улица бр. 6, Стари Град.
Информације о адреси на коју се документација предаје прецизиране су у самом Конкурсу.

4. Фонд за младе таленте Владе Републике Србије- Доситеја

Министарство омладине и спорта од 2008. године расписује Конкурс за стипендирање студената завршних
година основних и мастер академских студија на државним факултетима. Стипендија је намењена студентима
са изузетним постигнућима у различитим областима. Конкурс за стипендију се расписује у периоду октобарновембар текуће године.
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5. Остало

Студентима се препоручује да прате и вести на интернет страницама градских управа и локалних општина
у којима имају место пребивалишта, како би били благовремено обавештени о конкурсима у области
образовања, као и о стипендијама за студијска путовања, радионице и семинаре у иностранству. Студентима
се саветује да посећују студентске интернет портале, како би били упућени у актуелне огласе разних
компанија- за стипендије, стручне праксе и понуде за посао.

ПРЕВОЗ
Поред развијеног система градског превоза у Београду, студентима са хендикепом су на располагању и
алтернативне опције.

1. Градско саобраћајно предузеће ‘’Београд’’

Одређен број возила градског превоза (аутобуса, трамваја и тролејбуса) опремљен је механичким и
аутоматским рампама. Сви соло тролејбуси поседују механичку рампу, као и одређен број аутобуса.
Сви трамваји марке САF, као и одређен број аутобуса поседују аутоматску рампу. Треба имати у
виду и да су многа стајалишта неприступачна, односно неприлагођена за улазак и излазак из возила.
Корекција и прилагођавање стајалишта урађено је на линији тролејбуса 22, као и на траси трамвајских
линија 7, 12 и 13. Тачна места на стајалишту која заузима рампа када се отвара, обележена су жутом бојом.
У тренутку писања брошуре у најави је било лансирање прве званичне БусПлус апликације која омогућава
корисницима да путем мобилног телефона добију информације о линијама градског превоза, као и
информације о возилима са функционалним рампама на одабраној линији превоза.

Изглед планиране БусПлус апликације
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Студенти остварују право на повластице при куповини карте за превоз. То право могу остварити позивајући
се на статус студента (уколико нису старији од 26 година) и тада им месечна карта за превоз износи 1.120
динара. Детаљније информације о остваривању права на бесплатан превоз могу се пронаћи на сајту busplus.
rs у одељку Карта/ Документација и период важења/ Превоз без накнаде.
ГСП ‘’Београд’’ врши и услуге бесплатног превоза специјализованим комби возилима, а на основу уговора са
Секретаријатом за социјалну заштиту. Возила имају простор за четири особе у колицима, рампу за улазак и
појасеве за везивање колица.
За коришћење услуга овог вида превоза неопходно је обратити се ГСП- у преко неког од следећих удружења:
Удружења дистрофичара, Удружења параплегичара, Удружења оболелих од мултипле склерозе, Савеза
слепих Београда и Савеза за церебралну и дечију парализу.
Уколико је захтев за овим видом превоза свакодневан (одлазак на факултет), потребно је преко неког од
наведених удружења доставити информације о терминима доласка и повратка. За повремене услуге превоза,
неопходно је вожњу заказати дан унапред, до 12.00 часова, преко неког од наведених удружења.
Возила саобраћају у периоду од 06.00 до 22.00 часова радним данима. Превоз за суботу је потребно резервисати
у среду (до 14.00 часова), недељом превоз не ради.

2. Превоз Универзитетског центра за студенте са хендикепом

Службено возило Центра (адаптирано комби возило) намењено је превозу студената са хендикепом
Универзитета у Београду и користи се за потребе превоза до факултета и назад, али и до других одредишта
на које студент одлази ради извршавања академских обавеза. То су: библиотека, истраживачки центри,
студентски културни центри, места на којима студент обавља праксу.

Комби возило Центра са рампом за колица са задње стране возила
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ЗДРАВЉЕ И СПОРТ
Студентска популација је због специфичних услова свакодневног живота изложена многобројним
стресовима. Стога се редовна брига о здрављу и учестала рекреација препоручују као неопходан фактор
очувања физичког и менталног здравља сваког студента.
Спортски савез особа са инвалидитетом Београда
Савез организује градска и међународна спортска такмичења, као и учествовање на државним првенствима
и масовним спортским акцијама и догађајима. У саставу Савеза налази се 19 спортских клубова и удружења,
чији списак можете потражити на www.sosib.rs у одељку О нама.
Учлањивање у Савез се не плаћа, а све активности су бесплатне.
Студенти са хендикепом тако могу вежбати стони тенис, пливање, атлетику, плес у колицима, вежбе у
теретани, бициклизам, мачевање, шах и још много тога- на различитим локацијама у Београду.

Адреса: Спортски центар ‘’Олимп’’, Вјекослава Ковача 11, Звездара (у непосредној близини Студентског
дома ‘’Рифат Бурџевић’’)
Телефони: 011 2410 099; 064 1099 209
Е-пошта: office@sosib.rs
Студентска поликлиника
Студенти имају право да се определе за свог изабараног лекара опште праксе и специјалиста. При
том, неопходно је да студент има оверену здравствену књижицу како не би плаћао услуге Студентске
поликлинике.
Студенти су дужни да обаве систематски преглед на првој и трећој години студија. Распореди систематских
прегледа објављују се на интернет страницама и огласним таблама факултета.
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Институције Завода за здравствену заштиту студената се налазе на следећим адресама:

1. Централна зграда (Примарна здравствена заштита). Радно време болнице је 07-20 часова.
Адреса: Крунска 57, Врачар
Телефони: 011 2433 488, 011 2436 434, 011 2457 851

Слике 1 и 2: Прилаз лифту за кориснике колица (на улазу из Улице Браће Недић, бр 28)

Слика 3: Електронска рампа која води до приземља објекта и до лифта унутар зграде
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2. Стационар (болница)- отворен 00-24 часова

Адреса: Проте Матеје 29, Врачар (у непосредној близини централне зграде болнице)
Телефони: 011 3085 591, 011 3085 592

3. Здравствене амбуланте у оквиру студентских домова ‘’Студентски град’’, I блок

(011 2601 437, 011 3103 280) и “Карабурма’’ (011 2752 682). Радно време обе амбуланте је 07-20 часова.

Студентска одмаралишта
Право на одмор у трајању од 7 до 10 дана у одмаралиштима ‘’Радојка Лакић’’ на Авали и ‘’Ратко Митровић’’на
Златибору остварује одређени број буџетских студената са изузетним успехом током студија/средње школе
(за бруцоше), као и одређени број студената угроженог здравственог стања. Студентски одмор траје 7 дана,
а опоравак 10 дана.
У саставу одмаралишта налазе се теретане и спортски терени, намењени здравственом опоравку и
рехабилитацији студената.
Конкурс за пријем у студентска одмаралишта отворен је током читаве школске године, а документација се
подноси на адресу Здравствено потпорног удружења студената Београда (Балканска 4/ I).
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БИБЛИОТЕКЕ
Универзитетска библиотека ‘’Светозар Марковић’’
Адреса: Булевар краља Александра 71
Телефон: 011 3370 509

Слика 1: Тактилне стазе за слепе испред Библиотеке
Слика 2: Рампа на споредном улазу у Библиотеку (са паркинга Библиотеке) којим се долази до Универзитетског
центра за студенте са хендикепом и читаонице у приземљу Библиотеке (слика 3)

Од марта 2015. године у Библиотеци постоји робот- скенер који пребацује књиге у дигитални формат- 2.500
страна у року од сат времена. Радом скенера, књиге ће из слике бити пребачене у текст, који студенти потом
могу слушати помоћу говорног софтвера на својим рачунарима.

Робот- скенер
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Народна библиотека Србије

Адреса: Скерлићева 1, Врачар (прекопута Храма Светог Саве)
Телефон: 011 2451 242
Библиотека поседује рампу на улазу у зграду, као и лифт и приступачан тоалет за особе које користе колица.
У самој згради се налазе тактилне табле - путокази на Брајевом писму. У саставу Народне библиотеке Србије
налази се Центар за слепе и слабовиде, који је смештен на галерији Библиотеке.
Центар располаже са 5 рачунара, штампачем за штампање текста на Брајевом писму,
3 Plextalk уређаја (који се користе за репродукцију и снимање говора), 2 Брајева дисплеја (уређаја који
приказују текст са екрана на Брајевом писму), као и мишевима за увећање стандардно штампаног текста.
Такође, корисницима су на рачунарима на располагању и софтвери за слепе: апликација Jaws 12 (за читање
текста на енглеском језику са екрана) и апликација АnReader (говорни софтвер за српски језик).

Центар за слепе и слабовиде

Студенти са оштећењем вида могу користити бесплатно грађу и услуге Центра понедељком и четвртком,
у времену од 8:00- 18:00 часова. Могуће је резервисати корисничко место и до 21 час, а ову резервацију је
потребно заказати дан унапред слањем мејла на адресу css@nb.rs

Библиотека града Београда

Адреса: Кнез Михајлова 56, Стари Град
Телефон: 011 2024 011
Библиотека поседује рампу на улазу у зграду, читаоницу у приземљу, где је и приступачан тоалет. Одређен
број књига у Библиотеци је прилагођен слабовидим особама- издања су у крупној штампи, а Библиотека
је у процесу набављања индукционе петље за глуве. Библиотека града Београда сарађује са Библиотеком
Савеза слепих Србије ‘’Др Милан Будимир’’.
При учлањењу у Библиотеку града Београда, студенти остварују право на попуст од 20%, уз EYCA лиценцу
на студентској картици. Особе са хендикепом остварују право на бесплатно чланство.
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Библиотека Савеза слепих Србије ‘’Др Милан Будимир’’

Адреса: Јеврејска 24, Стари Град
Телефон: 011 2630 969
Е-пошта: sssbiblio@gmail.com

Књиге у аудио формату

Књиге на Брајевом писму

Библиотека поседује преко 50.000 књига на Брајевом писму, као и преко 7.000 наслова у аудио формату.
Да би студенти могли да користе услуге Библиотеке потребно је да прво постану чланови Савеза слепих.
Студенти могу донети и уџбенике (одређена поглавља) на снимање, с тим што је потребно да материјали
буду у штампаној верзији (не у форми рукописа).

Студио за снимање материјала у аудио формату

Аудио књиге се могу износити из Библиотеке - до 5 наслова на период од месец дана (уџбеници за студенте
и на дужи временски рок). За изнајмљивање књига на Брајевом писму не постоје временска ограничења за
издавање. Чланови библиотеке могу се регистровати и на сајту savezslepih.org.rs/biblioteka и добити приступ
онлајн библиотеци.
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ШТА НАКОН ЗАВРШЕНИХ СТУДИЈА
Омладински активизам, праксе и волонтерски рад

Саветујемо студентима да се током студија волонтерскии ангажују у организацијама цивилног друштва
или неким другим организацијама, компанијама или јавним предузећима. Иако се практична настава
организује на већини високошколских институција, а на некима је и обавезна у оквиру студијског програма,
истраживања су показала да многи дипломци немају вештине које се захтевају на тржишту рада. Управо
због тога, потребно је да студенти део времена уложе у омладински активизим и тиме остваре вишеструке
бенефите. Поред тога што кроз ангажовање стичу и развијају личне и пословне вештине, студенти шире
мрежу пријатеља и пословних сарадника, остварују могућност да добију препоруку која ће им бити од
великог значаја када буду аплицирали за неки посао. Најрелевантнији посредник у овим процесима јесте
Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду. Основна улога Центра је да
пружа подршку студентима Универзитета у Београду у развоју знања и вештина које ће им бити од значаја
при запошљавању, да помогне у стицању радног искуства током студирања и сазнања о свету пословања, као
и да припреми студенте за успешни прелазак на следећи ниво развоја каријере након дипломирања.

Запошљавање особа са хендикепом

Када је реч о запошљавању особа са хендикепом, ситуација је постала повољнија 2009. године, након усвајања
Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом. Одредбе чланова 24 и
29 Закона, а које се односе на обавезе послодаваца да запошљавају особе са инвалидитетом, почеле су да
се примењују од маја 2010. године. Законом се уређују подстицајне мере запошљавања, како би се стекли
услови за равноправно укључивање особа са инвалидитетом на тржиште рада; процена радне способности;
професионална рехабилитација; обавеза запошљавања; услови за оснивање и обављање делатности
предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање и друга значајна питања за професионалну
рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.
Према подацима Националне службе за за пошљавање, од укупног броја евидентираних, незапослених особа
са инвалидитетом на тржишту рада, свега 2% чине особе са високим образовањем. Дакле, нема довољно
квалификованих особа са инвалидитетом и због тога дипломци са хендикепом имају повољан положај
приликом тражења посла.

ВАЖНО:
Послодавац који има од 20 до 49 запослених, у обавези је да има у радном односу једну особу са
инвалидитетом, послодавац који има 50 и више запослених у обавези је да у радном односу има најмање две
особе са инвалидитетом, као и на сваких наредних 50 запослених- по једну особу са инвалидитетом.
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КОРИСНИ ЛИНКОВИ И ИНСТИТУЦИЈЕ

Форум младих са инвалидитетом

Универзитет у Београду

Телефон: 011 3248 368
Е- адреса: office@forum-osi.org

www.razvojkarijere.bg.ac.rs

Е- адреса: www.kancelarijazamlade.rs

Студентски парламент Универзитета у Београду

Кровна организација младих Србије

www.parlament.bg.ac.rs

www.koms.rs

Универзитетски омбдусман

AISEC организација

http://www.bg.ac.rs

Канцеларија за младе градске управе
Центар за развој каријере и саветовање студената града Београда

др Бранко Ракић

Универзитетски омбудсман штити права свих чланова
универзитетске заједнице (студената, професора и
свих запослених) и контролише рад високошколских
и организационих јединица, органа, тела и служби
Универзитета. У сарадњи са својом стручном службом,
а поступајући по наводима притужбе или по сопственој
иницијативи, омбдусман указује на кршење неког
права, обавештава надлежне институције и саветује и
пружа подршку ономе чија се права крше.
Е- адреса: ombudsman@rect.bg.ac.rs

Републичко удружење студената са хендикепом
www.republickoush.rs

Удружење студената са хендикепом
Телефон: 011 3910 106
Е- адреса: www.ush.rs

Удружење студената са хендикепом Крагујевац
Телефон: 060 6145 607
Е- адреса: www.kg.ac.rs/ush

Нишко удружење студената са хендикепом
Телефон: 018 252 010
Е- адреса: nush018@gmail.com

aisec.org.rs

Инфостуд

www.infostud.com
prijemni.infostud.com

НајСтудент- стипендије, праксе,
студентски семинари
www.najstudent.com

ондација Темпус- Еразмус + канцеларија

Ф

http://erasmusplus.rs

Причајмо о томе- психолошко
саветовалиште за студенте
www.pricajmootome.rs

Младиинфо

www.mladiinfo.eu/

Портал Млади

http://portalmladi.com/

НАПОМЕНЕ

Слике мапи преузете са:
maps.google.com
Део фотографија је преузет са следећих сајтова:
www.sc.rs
busplus.rs
www.wikimedia.org

Београд, мај 2015. године

