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На основу члана 54. и члана 71. Закона о високом образовању ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 67/20) и члана 126. Статута Универзитета у Бањој Луци, Сенат 
Универзитета у Бањој Луци, на 88. сједници одржаној 22.12.2022. године, д о н о с и 
 

ПРАВИЛНИК 
О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ СТУДЕНАТА 

 УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ 
 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Правилником о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Бањој Луци (у 

даљем тексту: Правилник) утврђују се лакше и теже дисциплинске повреде обавеза студената, 
дисциплинске мјере, надлежни дисциплински органи и правила дисциплинског поступка у 
којем се одлучује о постојању дисциплинске повреде обавеза студенатa, утврђивању 
одговорности и изрицању дисциплинске мјере студентима Универзитета у Бањој Луци. 
 

Члан 2. 
Студент Универзитета у Бањој Луци (у даљем тексту: Универзитет), у смислу овог 

Правилника, јесте физичко лице које је уписано на један од акредитованих студијских 
програма Универзитета и има закључен уговор о студирању са Универзитетом. 
 

Члан 3. 
Студенти Универзитета дужни су придржавати се обавеза утврђених Законом о 

високом образовању, Статутом Универзитета и Кодексом професионалне етике Универзитета 
у Бањој Луци. 
 
II ДИСЦИПЛИНСКЕ ПОВРЕДЕ ОБАВЕЗА СТУДЕНАТА 

Члан 4. 
Дисциплинска повреда је она радња студента која је овим Правилником предвиђена 

као таква, која представља кршење релевантних одредаба о обавезама студента и која је 
учињена са намјером или крајњом непажњом. 
 

Члан 5. 
Дисциплинска повреда обавеза студената може бити лакша и тежа. 

 
Члан 6. 

Лакше дисциплинске повреде обавеза студената су: 
1) непоштовање кућног реда на Универзитету односно на чланици Универзитета; 
2) ометање наставе, вјежби, испита и других активности током одвијања наставног 

процеса; 
3) наношење материјалне штете средствима Универзитета, до  висине новчане 

вриједности од 1.000,00 КМ; 
4) вријеђање наставника, сарадника, запослених радника Универзитета, студената и 

гостију Универзитета; 
5) непридржавање прописа о заштити на раду и 
6) друге радње којима се у мањој мјери штети угледу Универзитета и његових запослених. 
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Члан 7. 
Теже дисциплинске повреде обавеза студената су: 

1) коришћење недозвољених средстава и помагала приликом полагања испита и других 
облика провјере знања и полагање испита и других облика провјере знања извршених 
противно утврђеним правилима студирања; 

2) полагање испита за другу особу или лажно представљање; 
3) преправка и уписивање података у јавне исправе и евиденције којe издаје и води 

Универзитет, односно чланица Универзитета; 
4) фалсификовање исправа, потписа, као и исправа за остваривање права студената на 

чланицама Универзитета (индекса, пријаве, потврде и слично); 
5) фалсификовање научних, дипломских и других научних и стручних радова за вријеме 

студирања; 
6) давање неистинитих података надлежним особама и тијелима Универзитета односно 

чланицама Универзитета, или остваривање неког права које не припада студенту по 
важећим прописима; 

7) крађа имовине Универзитета или имовине запослених и студената; 
8) учествовање у тучи и насилничко понашање у просторијама и објектима Универзитета; 
9) ширење националне, вјерске, расне и друге нетрпељивости; 
10) намјерно угрожавање безбједности непридржавањем прописа о заштити на раду; 
11) долазак студента на наставу и испите у видно алкохолисаном стању или под дејством 

опојних дрога; 
12) политичко и страначко организовање и дјеловање у објектима Универзитета; 
13) наношење материјалне штете средствима Универзитета, уколико штета прелази 

новчану вриједност од 1.000,00 КМ; 
14) неовлашћено умножавање материјала за припремање испита (фотокопирање 

уџбеника и сл.) ради стављања у промет и стицања материјалне добити; 
15) друге радње којима се у значајној мјери штети угледу Универзитета и његових 

запослених. 
 

III ДИСЦИПЛИНСКЕ МЈЕРЕ 

Члан 8. 
(1) Учиниоцу дисциплинске повреде обавеза студената се могу изрећи сљедеће 

дисциплинске мјере: 
1) јавна опомена; 
2) укор; 
3) привремено удаљавање са Универзитета; 
4) забрана изласка на испите у наредна три испитна рока; 
5) искључење са Универзитета. 

(2) Јавна опомена и укор се могу изрећи учиниоцу лакше дисциплинске повреде обавеза 
студената, а мјере привременог удаљавања са Универзитета, забране изласка на испите 
и искључења са Универзитета учиниоцу теже дисциплинске повреде. 

(3) Јавна опомена, укор и забрана изласка на испите у наредна три испитна рока се могу 
изрећи само једном. 

(4) У случају понављања исте или сличне лакше дисциплинске повреде обавезе студента, 
сматраће се да је учињена тежа дисциплинска повреда. 
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Члан 9. 
(1) Привремено удаљавање са Универзитета може трајати највише до краја текућег или 

наредног семестра. 
(2) Привремено удаљавање са Универзитета започиње првог радног дана наставне седмице 

која слиједи по доношењу коначне одлуке о изрицању ове дисциплинске мјере. 
 

Члан 10. 
Приликом изрицања дисциплинске мјере, узимају се у обзир све олакшавајуће и 

отежавајуће околности. 
 
IV ДИСЦИПЛИНСКИ ОРГАНИ 

Члан 11. 
Дисциплинска комисија је орган који води дисциплински поступак у случају 

дисциплинске повреде обавеза студената. 
 

Члан 12. 
(1) Дисциплинска комисија (у даљем тексту: Комисија) има укупно три члана, и то: 

- један члан из реда наставника чланице Универзитета на којој студент похађа студије, 
- један члан из реда наставника са друге чланице Универзитета и 

         - један члан из реда студената. 
(2) Предсједника комисије и једног члана именује вијеће чланице Универзитета (у даљем 

тексту: вијеће), док једног члана комисије именује Студентски парламент. 
 

Члан 13. 
Мандат чланова комисије из реда наставника траје четири године, а мандат чланова из 

реда студената траје једну годину, са могућношћу једног поновног избора. 
 
V ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК 

Члан 14. 
(1) Дисциплинску пријаву може поднијети наставник, сарадник, лице које је запослено на 

Универзитету, студент или било које друго заинтересовано лице. 
(2) Пријава се подноси у писаном форми декану чланице Универзитета на којој студира 

студент, за кога се сумња да је учинио дисциплинску повреду обавеза студената.  
 

Члан 15. 
Прије доношења одлуке о дисциплинској пријави, декан ће прибавити писмену изјаву 

студента у вези са дисциплинском повредом обавеза која му се ставља на терет. 
 
Члан 16. 

(1) Декан ће рјешењем одбацити дисциплинску пријаву ако утврди: 
1) да описана повреда не представља дисциплинску повреду предвиђену овим 

Правилником; 
2) да је наступила застарјелост покретања дисциплинског поступка. 

(2) У случају да декан сматра да наводи у дисциплинској пријави дају основа за вођење 
дисциплинског поступка, поднијеће захтјев вијећу за покретање дисциплинског 
поступка. 

 
 



5 

Члан 17. 
(1) Захтјев за покретање дисциплинског поступка садржи: 

1) име и презиме студента против кога се поступак покреће; 
2) опис дисциплинске повреде обавеза студента; 
3) доказе који се предлажу. 

(2) Захтјев за покретање дисциплинског поступка доставља се дисциплинској комисији у 
року од три дана од дана доношења захтјева.  

 
Члан 18. 

Студент против кога је покренут дисциплински поступак не може да се испише са 
Универзитета све до окончања дисциплинског поступка. 
 

Члан 19. 
(1) По пријему захтјева за покретање дисциплинског поступка, предсједник комисије 

заказује расправу на коју позива студента, његовог браниоца уколико је изабран, 
подносиоца пријаве, свједоке и друга лица. 

(2) У позиву ће се студент поучити да има право да ангажује браниоца који може 
присуствовати расправи. 

(3) Студенту се уз позив доставља захтјев из члана 17. овог Правилника, најкасније пет дана 
прије одржавања расправе. 

 
Члан 20. 

(1) Расправа пред Комисијом је усмена и јавна. 
(2) Ако је студент лице са посебним потребама, расправа ће се водити уз помоћ 

одговарајућег стручног лица. 
 

Члан 21. 
(1) Након одржане расправе, Комисија утврђује приједлог одлуке већином гласова и 

просљеђује га декану. 
(2) Декан доноси одлуку којом може: 

1) обуставити дисциплински поступак, 
2) студента ослободити од дисциплинске одговорности, 
3) огласити студента одговорним за почињену дисциплинску повреду и изрећи 

одговарајућу дисциплинску мјеру. 
 

Члан 22. 
(1) Одлука декана доставља се студенту и његовом браниоцу у року од осам дана од дана 

доношења. 
(2) Један примјерак одлуке доставља се вијећу и ректору Универзитета. 

 
Члан 23. 

(1) Против одлуке декана жалбу могу изјавити студент и његов бранилац у року од осам дана 
од дана пријема исте. 

(2) Жалба из става 1. овог члана подноси се вијећу. 
 

Члан 24. 
Вијеће може првостепену одлуку: потврдити, преиначити или вратити Комисији на 

поновно одлучивање. 
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Члан 25. 
(1) Одлука Вијећа постаје коначна: 

1) када истекне рок за жалбу, а жалба није поднесена или 
2) даном достављања другостепене одлуке. 

(2) Коначна одлука објављује се на огласној табли чланице Универзитета, а уколико је 
изречена мјера искључења са Универзитета, иста се уписује у индекс, матичну књигу и 
исписницу. 

(3) У случају да је студент проглашен одговорним за дисциплинску повреду обавеза, дужан 
је да надокнади материјалну штету која је настала повредом, а која је утврђена од стране 
стручне комисије коју именује декан чланице Универзитета. 

 
Члан 26. 

О извршењу коначне одлуке стара се декан чланице Универзитета. 
 
V ЗАСТАРЈЕЛОСТ 

Члан 27. 
(1) Покретање дисциплинског поступка за утврђивање одговорности студента застаријева у 

року од шест мјесеци од дана када је повреда учињена, односно од дана сазнања за 
повреду, а најдаље у року од 12 мјесеци од дана када је повреда учињена.  

(2) Вођење поступка застаријева протеком шест мјесеци од дана покретања поступка за 
утврђивање одговорности студента. 

 
VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 28. 
(1) Дисциплински поступци започети прије ступања на снагу овог Правилника окончаће се 

према прописима по којима су и започети. 
(2) Дисциплински поступак се сматра започетим уколико је на прописан начин поднијет 

захтјев за његово покретање. 
 

Члан 29. 
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важе Правилник о дисциплинској 

одговорности студената Универзитета у Бањој Луци, број: 02/04-3.1472-45/12 од 21.06.2012. 
године. 

 
Члан 30. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на веб страници 
Универзитета у Бањој Луци. 
 
 
 

Број: 02/04-3.2657-2/22   ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА 
Дана, 22.12.2022. године Р Е К Т О Р 
 

                                                                                                  Проф. др Радослав Гајанин, с.р. 


