На основу члана 6. став 12. и 13. Закона о ученичком и студентском стандарду (''Сл.гласник
РС'', број 18/10 и 55/13), директор Студентског центра у Крагујевцу, Млађан Димитријевић, дана
27.11.2013. године доноси :
ОДЛУКУ О ПРАВУ НА СМЕШТАЈ
СТУДЕНАТА ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРШТВЕНИХ ГРУПА КОЈИ ПРВИ ПУТ УПИСУЈУ II, III, IV, V, VI ГОДИНУ
ОСНОВНИХ СТУДИЈА, СТУДЕНАТА ДИПЛОМСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (МАСТЕР) И СТУДЕНАТА
ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА НА СМЕШТАЈ У ДОМОВЕ УСТАНОВЕ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР У КРАГУЈЕВЦУ
ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014.ГОДИНУ

1. Утврђује се да право на смештај у установи Студентски центар у Крагујевцу за школску
2013/2014.годну остварује укупно 46 студената осетљивих друштвених група - који први пут
уписују II, III, IV, V, VI годину основних студија, студената дипломских академских студија (мастер) и
студената докторских студија, на основу Коначне ранг листе за пријем на смештај студената из
осетљивих друштвених група у домове установе Студентски центар у Крагујевцу број 3494 од
26.11.2013.године.
2. Право на смештај у установи Студентски центар у Крагујевцу која располаже са укупно 634
места, студенти остварују на основу :
1. Закона о ученичком и студентском стандарду (''Сл.гласник РС'' бр. 18/10 и 55/13);
2. Правилника о смештају и исхрани ученика и студената (''Сл.гласник РС'' бр. 36/10 и
55/12);
3. Конкурса за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у
установе за смештај и исхрану студената за школску 2013/2014. годину Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Решење бр. 612- 00 998/2013 - 05 од 23. маја 2013. године и
4. Одлуке о квотама за пријем студената на смештај у установу Студентски центар у
Крагујевцу за школску 2013/2014. годину број 2013 од 26.08.2013.године;
3. Рангирање кандидата ради реализације права на смештај, служба смештаја установе
извршила је у поступку аутоматске обраде података, сагласно одредбама Правилника о смештају и
исхрани ученика и студената (''Сл.гласник РС'' бр. 36/10 и 55/12) и Конкурса за пријем студената
високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску
2013/2014. годину Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Решење
бр. 612- 00 - 998/2013 - 05 од 23. маја 2013. године, према укупном броју бодова оствареном по свим
основама који се вреднују за пријем студената у Центру.
Приликом рангирања кандидата примењена је методологија пропорционалне заступљености
кандидата по факултетима у односу на број пријављених кандидата, у оквиру наменски опредељених
капацитета.
4. На основу напред изнетих података и Записника о реализацији Конкурса бр. 3496 од
26.11.2013. године - Комисије за утврђивање потпуности и исправности конкурсне документације образоване Решењем директора Центра број 2022 од 27.08.2013.године, утврђује се у табеларном
приказу број примљених студената по факултетима и укупан број примљених студената осетљивих
друштвених група - који први пут уписују II, III, IV, V, VI годину основних студија, студената дипломских
академских студија (мастер) и студената докторских студија у установи Студентски центар у
Крагујевцу за школску 2013/2014.годину у свему како даље следи :
р.
бр.
1.
2.
3.
3.
4.

5.

6.
7.

Осетљива друштвена група
Материјално угрожене породице
Студенти без родитељског
старања
Једнородитељске породице
Ромске националне мањине
Лица са инвалидитетом, лица са
хроничним болестима и
реконвалесценти
Лица чији су родитељи нестали
или су киднаповани на територији
КИМ и на територији република
бивше СФРЈ
Избеглице и расељена лица на
територији РС
Повратници по споразуму о
реадмисији и депортовани
студенти
УКУПНО

Достављена
документација
8
2

Непотпуна
документац.
2
/

Разматрана
документац.
6
2

Примљено
студената
6
2

20
2
23

1
/
12

19
2
11

19
2
11

/

/

/

/

6

/

6

6

/

/

/

/

61

15

46

5. Утврђује се обавеза Комисије за усељење/исељење студената образоване Решењем
директора Центра бр. 2023 од 27.08.2013.године, да сагласно правима и обавезама из тог Решења, а
на основу: Коначне ранг листе за пријем студената осетљивих друштвених група - који први пут
уписују II, III, IV, V, VI годину основних студија, студената дипломских академских студија (мастер) и
студената докторских студија, број 3494 од 26.11.2013. године и ове Одлуке, спроведе поступак
усељења студената из осетљивих друштвених група у домове установе Студентски центар у
Крагујевцу.
6. Ова Одлука о праву на смештај студената осетљивих друштвених група - који први пут
уписују II, III, IV, V, VI годину основних студија, студената дипломских академских студија (мастер) и
студената докторских студија у домове установе Студентски центар у Крагујевцу ступа на снагу даном
доношења и коначна је, сагласно одредбама члана 6. став 13. Закона о ученичком и студентском
стандарду („Сл.гласник РС“бр.18/10 и 55/13).
7. Ову одлуку доставити : комисији за утврђивање потпуности и исправности конкурсне
документације, комисији за усељење/исељење студената, управницима домова „Вита Јанић“ и
„Слобода“, правној служби, економско финансијској служби.

у Крагујевцу
дана 27.11.2013.године

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР
КРАГУЈЕВАЦ
директор
___________________
Млађан Димитријевић

