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СТУДЕНТИ АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ
За групу студената - Игор Мишковић
Београд

На основу члана 29. став 1. Закона о Заштитнику грађана („Сл. гласник РС“ бр. 79/05 и
54/07), Заштитник грађана вам упућује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о
завршетку поступка
Министарство просвете је актом бр. 614-02-479/2009-02 од 28.10.2009. год. обавестило
Заштитника грађана да је у свему поступило по препоруци овог органа бр. 17-1301/09
дел. бр. 8549, у поступку поводом ваше притужбе у вези са уписом на прву годину мастер
студија. Министарство је Влади РС упутило предлог одлуке чији недостатак је
проузроковао повреду права студената, а Влада је на седници одржаној 26. октобра 2009. г.
донела Одлуку о броју студената за упис у прву годину студијских програма дипломских
академских студија - мастер, који се финансирају из буџета за високошколске установе
чији је оснивач Република за школску 2009/2010. годину (Одлука 05 бр. 612-6909/2009 од
26. октобра 2009. год.).
Министарство је навело и да је постигло договор са високошколским установама чији је
оснивач Република, да у поступку спровођења конкурса за упис, до ступања на снагу
наведене одлуке Владе и одговарајућег рангирања, прихвате пријаве свих кандидата без
обавезе уплаћивања цене студија или њеног дела. Министарство просвете је истовремено
истакло да је до неблаговремености у планирању уписа студената на дипломске
академске студије за школску 2009/2010 годину дошло услед настојања Министарства да у
условима знатних финансијских ограничења, која су последица економске кризе,
омогући финансирање оптималног броја студената на дипломским академским
студијама.
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Како је Министарство просвете у свему поступило у складу са препоруком, стекли су се
услови да се поступак пред овим органом успешно оконча, о чему вас у складу са чланом
29. став 1. Закона о Заштитнику грађана обавештавамо.
Користим прилику да вам се захвалим на томе што сте указали на проблем који је
условио повреду права студената и да вам пожелим успешно даље школовање и рад.
Истовремено, желим да истакнем и значај ваше даље сарадње са Министарством
просвете, на челу са министром просвете, без чије ефикасне реакције и сарадње са
Заштитником грађана и високошколским установама овај пропуст не би могао бити
отклоњен.

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
Саша Јанковић
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