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Водич за студирање – I део 

 

Здраво свима!  Моје име је Ненад Дураковић и давне 2010. године 

био сам млади матурант који је кренуо у Нови Сад са жељом да постане 

инжењер. Нажалост, у то време информисаност о начин уписа, стандарда 

студирања, процедурама за добијање студентског дома и сличног за особе 

са инвалидитетом није било на дохват „руке“, већ сте морали да се помучите 

и да имате среће да наиђете на праве људе који ће вас ближе информисати. 

Овим путем желим да вам поделим своја искуства и да ако планирате да 

упишете факултет имате неке информације шта вам се све нуди како би вам 

пут до дипломе био колико толико лакши. Такође, обзиром да се ствари 

мењају. 

 Моје искуство ће вам можда помоћи и као путоказ за добијање 

актуелних информација на дату тему. Поред тога, имајте у виду да су моја 

искуства везана за Универзитет у Новом Саду, а да одређена правила могу 

да варирају од Универзитета то Универзитета.   

Упис на факултет 

Да бисте уписали факултет, увек је најбоље да се информишете путем 

веб странице о самом факултету где ћете пре свега сазнати који све 

студијски програми (смерови) постоје, шта се на њима изучава као и из чега 

се састоји пријемни испит како би се што боље спремили. Негде у мају 

можете очекивати да изађе конкурс за упис основних академски или 

струковних студија. У конкурсу можете видети за сваки факултет који 

смерови се нуде, колико је буџетских/самофинансирајућих места по смеру, 

као и оно најбитније – важне датуме кад је пријава за пријемни, пријемни и 

упис.  

Пријемни испит је најбитнија ствар, јер ипак на крају он носи 60 

бодова од могућих 100 (осталих 40 ћете понети са собом из средње школе – 

тако да не занемарујте оцене, обзиром да укупан збир просечних оцена кад 

помножите са два је оно што ћете носити из средње школе  ) за рангирање, 

а постоји и законски минимум од 14 бодова који морате да остварите како 

би се сматрало да можете да се рангирате на листи. Нешто што је исто битно 

јесте да би уопште могли да се рангирате на листи јесте да у укупном збиру 
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са пријемног и оним бодовима које носите из школе морате да имате 30 

бодова, односно 51 и више бодова да бисте могли да се рангирате на листи 

за „буџет“ како не бисте плаћали школарину. 

Чим буде изашао конкурс за упис, обавезно се информишите јер у 

зависности од сваког факултета другачија је процедура. На Универзитету у 

Новом Саду где сам ја уписивао факултет, било је потребно да се приликом 

пријава за пријемни пријавим као особа са инвалидитетом, обзиром да се 2% 

од буџетских места остављају за „осетљиве друштвене групе“ и где је само 

битно да задовољимо критеријуме које сам мало пре навео везано за 

полагање пријемног и одређеним освојеним бодова. Ово је пре важило за 

све особе са инвалидитетом који имају процену инвалидитета већу од 70% 

што доказујете копијом Решењем о врсти и степену инвалидитета или 

Решењем о праву на туђу негу и помоћ (у даљем тексту користићу реч 

процена везано за обе ове ставке) из Центра за социјални рад, односно 

републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ту идете на 

комисију која доноси ову процену). Уколико немате такву врсту процене, 

можете се обратити за помоћ удружење студената са инвалидитетом који ће 

вас упити даље, у мом случају Новосадско удружење студената са 

инвалидитетом помогло ми је да уз сву здравствену документацију одем у 

социјално у Новом Саду где ми је реализована процена од стране комисије. 

Након добијања процене копију исте сам доставио факултету. Ово ће 

бити у вашој документацији на факултету током целих студија и помоћи ће 

вам не само код уписа, већ и код уписа наредних година. Да бисте одржали 

се на буџету у наредним годинама биће вам потребно да у текућој наставној 

години положите довољан број испита који укупно носе више од 73 ESPB 

бодова. Тако да, имајте ово на уму – али ја вас све подстичем да никад не 

идете на минимум, већ да гледате да „чистите“ годину јер ће вам бити много 

лакше да дођете до краја студија.  

Приступачност – примена универзалног дизајна 

Нажалост, у моје време велики број објекта на факултету није био 

приступачан за особе са инвалидитетом и веома малим корацима радило се 

на адаптирању постојеће инфраструктуре томе. Универзитет у Новом Саду 

је донео одлуку да ће сви нови објекти који се буду радили стриктно 

примењивати правила универзалног дизајна и то сам доживео за време свог 

mailto:mimozemosve22@gmail.com
http://www.mimozemosve.rs/


                                        Ми можемо све 

                                            Коло српских сестара 3/3/37, 21000 Нови Сад 
                                            ПИБ: 112852817 
                                            Матични број: 28335598 
                                            Тел: +381 64 279 66 21 
                                            mimozemosve22@gmail.com 
                                            www.mimozemosve.rs 
 
 

Удружење Ми можемо све основано је са циљем да кроз инклузивне програме утиче  на 
стварање једнаких могућности за све уз поштовање различитости 

студентског доба обзиром да су тада пуштена два објекта у рад зграде 

ректората, као и зграда департмана за грађевину и геодезију. Што се тиче 

студентских домова, особе са инвалидитетом су увек добијале место у 

студентском дому „Слободан Бајић“ који је уједно и најстарији студентски 

дом и налази се у срцу кампуса. Најновији студентским дом „Никола Тесла“ 

је исто релативно прилагођен обзиром да поседује лифт и да је пуштен у рад 

2009. године, али његова проблематика поред доста уских соба представља 

и удаљеност од самог кампуса Универзитета. 

Једна од изузетних ствари јесте што су сви факултети и особље давали 

свој максимум да покушају да прилагоде се сваком запосленом и изађу у 

сусрет колико год постоји могућност за тим. На пример, обзиром да сам 

користио аутомобил иако је у самом кампусу било доста паркинг места 

резервисаних за особе са инвалидитетом факултет ми је резервисао паркинг 

тик до најближег улаза на факултет. Такође, гледали су да наставу у току 

дана немам у различитим зградама како не бих морао да пуно шетам и за све 

што ми је увек било потребно врата од деканата су била отворена. 

Оно што је касније урађено и што ми се изразито свидело јесте да на 

сајту универзитета постоји део где можете да видите за сваки факултет шта 

је урадио на пољу приступачности, као и да су одредили контакт лице којем 

можете да се обратите и тражите додатне информације. Оставићу вам тај 

линк у наставку: https://www.uns.ac.rs/index.php/c-studije/stud-servisi/stud-

invalid  

Студентске организације студената са инвалидитетом 

Све студентске организације нуде прегршт могућност да током 

студија и стицања формалног образовања научићете много нових 

социјалних вештина које ће вам требати у животу. Такође, научићете да 

пишете пројекте, током тога путоваћете доста, а оно што је мене највише 

водило у томе побољшати стандард студирања како за себе, тако и за све 

будуће студенте са инвалидитетом и олакшати им да неке изазове на које ви 

будете наишли током студија у будућности се лакше пролазе.  

Једну дивну ствар коју студентска тела на Универзитетима у Србији 

примењују јесте да поред представника студената сваког факултета и 

стручних организација, нуде једно место у парламенту и за представника 
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студената са инвалидитетом како би се чуо и наш глас! Ово је нешто што се 

ја лично потајно надам да ће некад заживети и у нашем државном 

политичком уређењу јер сматрам да систем не може да напредује без да се 

чује наш глас! Имао сам ту част да скоро 4 године представљам студенте са 

инвалидитетом у Студентском парламенту Универзитета у Новом Саду, а 

због тога био сам представник  

Све вас охрабрујем да будете чланови удружења студената са 

инвалидитетом и да својим идејама побољшате студирање свих тренутних, 

а и будућих студената. Свака особа је важна! Можда баш ви будете будући 

представник у разним студентским телима и допринесете побољшању 

целокупног студентског организовања. Удружења студената са 

инвалидитетом у оквиру својих скупштина доносе одлуку ко ће нас 

представљати у студентским телима, тако да информишите се.  

Толико за данас! Како вам се свидело ово? Уколико имате било какве 

сугестије и коментаре, односно ваше виђење и шта бисте још хтели да чујете 

будите слободни да ми пишете на email: durakovicnenad32@gmail.com  или 

на мејл удружења Ми можемо све mimzemosve22@gmail.com на мејл 

удружења Ми можемо све. Одговориће вам Милица, Милан или ја.  У 

наредном периоду можете очекивати наставак где ћу проћи кроз студентски 

дом – смештај током студија, стипендијама, студентским разменама, као и 

неку додатну тему која вас буде интересовала, а напишете је на наведене 

мејлове.  
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