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На основу члана 54. став (1) тачка 4) Закона о високом образовању („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 67/20) и члана 113. Статута Универзитета у Бањој Луци, 

Сенат Универзитета на 90. сједници одржаној дана 23.02.2023. године, д о н о с и 

            

П Р А В И Л Н И К 

о вредновању студентског волонтирања 
 

Члан 1. 

Овим Правилником утврђују се врсте студентског волонтирања, критеријуми за 

вредновање студентског волонтирања те поступак и начин вредновања студентског 

волонтирања. 

 

Члан 2. 

Основни појмови и дефиниције у смислу одредби овог Правилника су: 

1) Студент-волонтер је свако физичко лице које има регулисан статус студента 

Универзитета у Бањој Луци и које волонтира у складу са одредбама овог 

Правилиника; 

2) Вредновање студентског волонтирања представља формално признавање обављеног 

студентског волонтирања у издатој јавној исправи (додатак дипломи), као и 

евентуално додјељивање одговарајућег броја ECTS бодова студенту за обављено 

студентско волонтирање, у складу са одредбама овог Правилника; 

3) Организатор студентског волонтирања је правно лице које организује волонтирање; 

4) План студентског волонтирања представља писани акт који издаје организатор 

волонтирања или који саставља студент у складу са надлежностима организатора 

волонтирања или пословима на којима ће волонтирати, који садржи опис активности 

волонтирања и период трајања волонтирања; 

5) Уговор о студентском волонтирању је уговор којим се регулишу односи између 

студента-волонтера и организатора волонтирања. 

 

Члан 3. 

Врсте студентског волонтирања су:  

1) Студентско волонтирање, које представља добровољно улагање личног времена, 

труда, знања и вјештина којима се обављају услуге или активности студента код 

организатора волонтирања у циљу опште, заједничке добробити или добробити 

другог лица, без исплате новчане надокнаде и потраживања друге имовинске 

користи; 

2) Студентско волонтирање у струци, које представља волонтерски ангажман студента 

код организатора волонтирања коме је основна дјелатност у области за коју се 

студент школује или код другог организатора волонтирања на пословима за чије 

обављање ће студент бити квалификован по завршетку студија. 

 

Члан 4. 

Критеријуми за вредновање студентског волонтирања су: 

1) врста волонтирања;  

2) период волонтирања; 
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3) остварени резултати током волонтирања; 

4) допринос волонтера организатору волонтирања; 

5) допринос волонтера друштвеној заједници или другом лицу. 

 

Члан 5. 

Организатор студентског волонтирања може бити: 

1) Универзитет у Бањој Луци, 

2) друге високошколске установе,  

3) свако правно лице регистровано у складу са Законом о удружењима и фондацијама 

("Службени гласник Републике Српске", број: 52/01 и 42/05), чије је подручје 

дјеловања у Републици Српској, 

4) републички органи управе, 

5) органи јединица локалне самоуправе, 

6) јавне установе и  

7) вјерске организације. 

 

Члан 6. 

(1) Организатор студентског волонтирања је обавезан обезбиједити да се волонтирање 

врши на начин којим се штити лични интегритет и интерес корисника волонтирања. 

(2) Организатор волонтирања обавезан је да посвети нарочиту пажњу одабиру и едукацији 

студента-волонтера који волонтира са корисницима волонтирања: 

1) дјецом, 

2) лицима са инвалидитетом, 

3) лицима са тешкоћама у развоју, 

4) старим и немоћним лицима и 

5) болесним лицима или лицима која су потпуно или дјелимично лишена радне 

способности. 

 

Члан 7. 

(1) Поступак за реализацију студентског волонтирања покреће се захтјевом који подноси 

студент-волонтер или одговорни наставник. 

(2) Захтјев из става 1. овог члана подноси се декану факултета/Академије умјетности. 

(3) Уз захтјев се подноси план студентског волонтирања и писана сагласност организатора 

волонтирања. 

(4) Декан факултета/Академије умјетности својим рјешењем даје сагласност на план 

студентског волонтирања и именује одговорног наставника, уколико је подносилац захтјева 

студент- волонтер. 

(5) Студент-волонтер и одговорни наставник имају право жалбе на рјешење декана 

факултета/Академије умјетности. 

(6) О жалби из става 5. овог члана одлучује научно-наставно/Умјетничко-научно-наставно 

вијеће факултета/Академије умјетности. 

 

Члан 8. 

(1) Права и обавезе између студента-волонтера и организатора студентског волонтирања 

уређују се уговором, који се закључује у писаној форми.  

(2) По истеку обављеног студентског волонтирања, организатор студентског волонтирања 

издаје потврду о обављеном волонтирању, која садржи: личне податке о студенту-волонтеру, 
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податке о времену волонтирања, кратак опис волонтерских активности, евентуалне 

специфичности конкретног облика волонтирања, као и овјерен потпис лица овлашћеног за 

заступање организатора волонтирања. 

(3) Студент-волонтер подноси именованом одговорном наставнику издату потврду о 

студентском волонтирању који својим потписом верификује обављено волонтирање.  

(4) Након верификације студентског волонтирања, студент-волонтер се обраћа захтјевом 

студентској служби за унос података у студентски досије о обављеном студентском 

волонтирању. 

(5) Уз захтјев студент-волонтер прилаже уговор о студентском волонтирању, план 

студентског волонтирања и верификовану потврду о обављеном волонтирању. 

(6) Подаци о обављеној врсти студентског волонтирања се уносе у додатак дипломи, у 

оквиру рубрике „Додатне информације о студенту“, у складу са позитивно правним 

прописима који регулишу ову област. 

 

Члан 9. 

(1) Уколико студент-волонтер има намјеру да реализовано „Студентско волонтирање у 

струци“ додатно вреднује, подноси захтјев именованом одговорном наставнику за вредновање 

„Студентског волонтирања у струци“ додјелом одговарајућег броја додатних ECTS бодова 

који се уносе у додатак дипломе, у оквиру рубрике „Додатне информације о студенту“.  

(2) Одговорни наставник ће обавити вредновање студентског волонтирања утврђивањем 

писаног приједлога за додјелу одговарајућег броја ECTS бодова, водећи о рачуна о 

критеријумима из члана 4. овог Правилника и садржају наставног предмета.  

(3) Приједлог из става 2. овог члана доставља се научно-наставном/Умјетничко-научно-

наставном вијећу факултета/Академије умјетности, на сагласност. 

 

Члан 10. 

На сва питања која нису регулисана овим Правилником примјењиваће се одредбе 

Закона о волонтирању („Службени гласник Републике Српске“, број: 89/2013) и Закона о 

општем управном поступку Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 

13/2002, 87/2007 - испр., 50/2010 и 66/2018). 

 

Члан 11. 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важе Правилник о вредновању 

студентског волонтирања, број: 05-2721-XLVIII-9/11 од 30.06.2011. године. 

 

Члан 12. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на веб страници 

Универзитета у Бањој Луци. 

 

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА 

Р Е К Т О Р 
 

 

Број: 02/04-3.356-11/23                                                      Проф. др Радослав Гајанин, с.р. 


