
  
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К О Д Е К С 
 ПОНАШАЊА СТУДЕНАТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бања Лука, 18.09.2008. године 

 1 



  
Република Српска 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
           Сенат Универзитета 
 
Број: 05-2883-VII-6/08 
Дана, 18.09.2008. године 

 
 

 На основу члана 34. Статута Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета у 
Бањој Луци, на седмој сједници одржаној 18.09.2008. године, донио је 
 
 

КОДЕКС ПОНАШАЊА СТУДЕНАТА 
УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ 

 
 

Члан 1. 
 Кодекс садржи одредбе о правилном понашању студената током студија у свим 
приликама, у складу са достојанством и угледом Универзитета у Бањој Луци (у даљем 
тексту: Универзитет). 
 
 

Члан 2. 
 Студенти Универзитета у Бањој Луци (у даљем тексту: студенти) преузимају часну 
обавезу придржавања овог Кодекса.  
 
 

Члан 3. 
 Студенти су обавезни: 
 
- чувати углед и достојанство Универзитета у Бањој Луци и свога факултета – 

наставника, сарадника, запослених и студената; 
- присуствовати предавањима, вјежбама, практичној настави, семинарима и осталим 

облицима наставе дефинисаним наставним планом и програмом, те правилима студија; 
- присуствовати сједницама органа Универзитета и факултета чији су чланови; 
- понашати се културно и коректно према наставницима, сарадницима, запосленим и 

студентима; 
- поштовати правила понашања у простору Универзитета и факултета (учионице, 

рачунарске сале и други службени простор); 
- чувати имовину и околину Универзитета, свих његових факултета и других чланица. 
 
 

Члан 4. 
 Сви студенти имају: 
 
- једнака права у образовном процесу на сваком факултету Универзитета, без обзира на 

расу, националност, вјеру, пол, политичка и друга увјерења и назоре, социјални или 
неки други статус, у складу са законским прописима и етичким начелима академског 
грађанина; 
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- право на сигурност и поштовање особе и личног интегритета; 
- право на удруживања; 
- право на доступност аката Универзитета и одговарајућег факултета која регулишу 

питања студија и студената; 
- право на културан и достојанствен однос наставника, сарадника и запослених; 
- право на приговоре и жалбе у случају кршења кодекса наспрам студената; 
- право на потпуну реализацију наставних програма и наставних планова и активно 

учествовање у наставном процесу; 
- право на учествовање у научно-истраживачком и стручном раду; 
- право на учествовање у одлучивању о свим студентским питањима или преко 

изабраних представника; 
- право на учествовање у ваннаставним активностима у сфери културе, умјетности, 

спорта у земљи и иностранству (стручне конференције, семинари, савјетовања, сусрети 
студената, екскурзије и слично). 

 
 

Члан 5. 
 Неприхватљивим понашањем студената сматра се: 
 
- кашњење, недолазак или напуштање било којег облика наставе и неиспуњавање других 

наставних обавеза; 
- ометање наставе; 
- неоправдани изостанак са сједница тијела чији је студент члан; 
- проузроковање штете у мањем обиму намјерно или крајњом непажњом; 
- неприкладно облачење. 
 
 

Члан 6. 
 Под понашањем студената које подразумијева покретање дисциплинског поступка 
подразумијева се: 
 
- фалсификовање исправа, потписа, као и исправа за остваривање права студената на 

факултетима (индекса, пријаве, потврде и слично); 
- давање неистинитих података надлежним особама и тијелима Универзитета или 

факултета или остваривање неког права које не припада студенту по важећим 
прописима; 

- оштећење или отуђивање имовине Универзитета и његових факултета; 
- изазивање нереда и туче или учествовање у нереду или тучи у просторијама 

Универзитета или факултета или ван истих; 
- узимање алкохола, дрога или њихова продаја и пуштање у промет; 
- полагање испита за другу особу или криво представљање, те злоупотреба електронских 

помагала ради полагања испита и других средстава; 
- недопуштен приступ компјутерском систему и 
- сва дјела у супротности с моралним нормама прихваћеним у друштву, као и дјела која 

су прописана законом као кажњива дјела. 
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Члан 7. 

 У случају повреде једне од тачака члана 6. Кодекса понашања против студената се 
покреће дисциплински поступак. 
 Дисциплински поступак покреће декан на писмено образложени приједлог 
наставника и сарадника или било кога из реда запослених на Универзитету или 
одговарајућем факултету и студентске организације факултета. 
 Декан надлежног факултета именује Комисију од три члана (један члан из реда 
студената) која треба да одреди тежину прекршаја и у складу са тим предложи 
одговарајућу дисциплинску мјеру. 
 Рјешење о изрицању дисциплинске мјере доноси дотични декан. 
 Најблажи облик дисциплинске мјере је јавна опомена, а она може да подразумијева 
забрану изласка на све испите наредна два испитна рока. 
 Најоштрији облик дисциплинске мјере подразумијева искључење студента, те исти 
губи статус студента, као и сва права која тај статус подразумијева. 
 Студент може бити ослобођен од одговорности или се може обуставити 
дисциплински поступак. 
 Одлука из овог члана, с образложењем, мора садржавати и поуку о могућој жалби у 
року од 15 дана, која се упућује вијећу. 
 У случају жалбе од стране студента, вијеће разматра жалбу и доноси коначну 
одлуку о дисциплинској мјери на коју се исти не може жалити. 
 
 

Члан 8. 
 Овај Кодекс ступа на снагу даном доношења. 
 
 
 
 
 
 
        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА 
                 Р Е К Т О Р 
 
              Проф. др Станко Станић, с.р. 
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