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 На основу члана 65. Статута Универзитета у Источном Сарајеву, декан Медицинског факултета из 
Фоче  д о н о с и 
 

ПРАВИЛНИК 
 О КУЋНОМ РЕДУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ФОЧА 

 
 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

       Члан 1. 
 
Овим Правилником о кућном реду ( у даљем тексту Правилник ), уређују се правила понашања 

студената и запослених, као и њихови међусобни односи у просторима Медицинског факултета у 
Фочи ( у даљем тексту Факултет ). 
 

Члан 2. 
 

На Факултету се његују односи међусобног разумјевања и уважавања личности студената и 
запослених, уз уважавање опште прихваћених принципа високог образовања и поштовање 
академских права и слобода. 

Поштовањем и примјеном ових правила обезбјеђује се несметан рад и безбједност студената и 
запослених, очување имовине Факултета, општа и радна дисциплина чиме се доприноси бољем 
успјеху студената и већем угледу Факултета. 

 
 
       Члан 3. 
 
Студенти и запослени, као и друга лица за вријеме остваривања образовног рада и других 

активности на Факултету, дужни су да се понашају у складу са општеприхваћеним нормама 
понашања, и овим Правилником, доприносећи на тај начин својим радом и укупним понашањем 
заштити и поштовању права личности, те заштити имовине Факултета, развијајући на тај начин 
позитивну атмосферу на Факултету. 

 
 

2. ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ  
 

Члан 4. 
 

На Факултету су забрањене активности којимa се угрожавају и омаловажавају групе и појединци 
по основу расне, националне, језичке, вјерске или полне припадности, социјалног и културног 
поријекла, имовинског стања и политичког опредељења. 
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Члан 5. 
 
На Факултету је забрањено физичко насиље и вријеђање личности студената и запослених, те 

уништавање имовине Факултета и њено коришћење супротно намјени. 
 На Факултету није дозвољено страначко организовање и дјеловање, као и коришћење простора 

Факултета у напријед наведене сврхе. 
 
 
3. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ДУЖНОСТИ    
 

Члан 6. 
 
Права студената на Факултету остварују се у складу са међународно признатим и прихваћеним 

принципима високог образовања, Законом о високом образовању и другим подзаконским актима који 
уређују област високог образовања. 

 
Факултет је дужан да обезбједи остваривање права из става 1. овог члана, а нарочито право на: 
 
1. квалитетан образовно – научни рад; 
 
2. уважавање личности; 

 
3. заштиту од дискриминације и насиља; 

 
4. благовремену и потпуну информацију од значаја за образовање; 
 
5. подношење приговора и жалбе на понашање запослених и остваривање других права по 

основу образовања; 
 

6. слободу удруживања у складу са законом и овим Правилником; 
 

7. покретање иницијативе за преиспитивање одговорности у случају кршења права из тачке 1. до 
7. овога члана. 

 
Члан 7. 

 
Студент или друго лице може, писменим путем, да поднесе пријаву ( приговор ) Декану 

Факултета у случају непримјереног понашања запослених према студенту, као и запослени на 
понашање студента или другог лица. 

 
 

Члан 8. 
 
Студент има обавезу: 
 



 
 

1. да у складу са Статутом Универзитета и Факултета, као и Правилима студирања извршава 
наставне обавезе;  

 
2. да наставни процес прати у групи у коју је распоређен ( нису могуће замјене по групама, oсим 

у изузетним случајевима ); 
 

3. да у амфитеатрима и учионицама, за сједење користи искључиво мјесто на које је распоређен 
у складу са редним бројем под којим је уписан на Факултет;  

 
4. да се придржава и поштује одлуке Декана, наставника и других органа Универзитета и 

Факултета; 
 

5. да се за вријеме боравка у факултетским просторијама на примјерен начин понаша, сходно 
опште прихваћеним нормама понашања, и да у складу са претходно реченим не омета 
наставни процес; 

 
6. да у складу са намјеном користи и чува опрему и имовину Факултета, чува чистоћу и естетски 

изглед факултетских просторија; 
 

7. да наставни процес прати уредно одјевен, уз обавезу ношења бијелог мантила за вријеме 
наставе и боравка у службеним просторијама; 

 
8. да личне ствари и гардеробу оставља у просторе исључиво намјењене у ту сврху; 

 
9. да користи идентификациону картицу и да је на захтјев овлашћеног лица покаже;  

 
10. да извршава и друге обавезе утврђене Законом, општим актима Факултета и Правилника; 

 
Обавезе из става 1. овога члана, тачке 4,5,6,9 и 10. односе се и на наставнике и сараднике, као и 
остале запослене на Факултету. 
 
 
                                                                                  Члан 9. 
 
Студенту је забрањено: 
 
1. да уноси у просторије Факултета оружје, оруђе и друга средства којима се могу нанијети 

озљеде, угрозити живот студената и запослених, односно нанијети штета имовини 
Факултета; 

 
2. да супротно намјени користи и уништава наставна средства и имовину Факултета; 
 
3. да уноси и користи у факултетским просторијама алкохол, наркотике и друга средства са 

психоактивним дејством; 
 

4. да на Факултет долази под дејством алкохола и других психоактивних супстанци; 



 
 

 
5. да самовољно, физичком силом рјешава сукобе са другим студентима, запосленима и 

другим лицима у просторијама Факултета; 
 

6. да пуши и користи друга жарећа средства у факултетским просторијама; 
 

7. да користи у току наставе и испита пејџер, мобилни телефон и друга средства 
комуникације, као и друга ваннаставна помагала; 

 
8. да се непримјерено понаша у холу и ходницима Факултета за вријеме пауза и истим ствара 

буку; 
 

9. да улази у зборницу и друге службене просторије Факултета без позива и одобрења. 
 

10. да у свим просторијама факултета борави неприкладно одјевен ( забрана ношења папуча, 
јапанки, кратких сукњи и хаљина, мајица на бретеле и тренерки ). 

 
Забрана из члана 1. овога става, тачка 1. до 4. и тачке 6. и 7. односе се и на трећа лица која 

привремено бораве у згради Факултета као и запослене сем тачке 6. става 1. овога члана. 
 
                                                                                Члан 10.  

 
 Студент који из оправданих разлога закасни на час до 10 минута, може да присуствује часу и 
да на исти уђе без ремећења наставе. 
 Студенту који закасни на час дуже од 10 минута неће се дозволити да присуствује часу и 
сматраће се да је неоправдано изостао, осим важећих оправданих случајева. 
 Оправданост закашњења цијени наставник, односно сарадник који држи час. 
 Није дозвољено кашњење на испите. 
 
                                                                                      Члан 11. 
 

Студент који се понаша супротно правилима овога Правилника, чини повреду дисциплине и 
дисциплински је одговоран у складу са одредбама општих правних аката који регулишу ову 
материју. 

Понашање супротно одредбама овога Правилника, које за посљедицу има наступање 
имовинске штете за Факултет, повлачи материјалну одговорност студената, запослених и трећих 
лица сходно Закону о облигационим односима који регулишу материју накнаде штете. 

 
                                                                           Члан 12. 
 
Студент и запослени, као и треће лице може да одговара само за повреду обавезе која је у 

вријеме чињења као таква била предвиђена Законом, Статутом или овим Правилником. 
 
 
 



 
 

                                                                           Члан 13. 
 
Дужности наставника и сарадника су: 
 
1. да воде рачуна о поштовању кућног реда у просторијама Факултета; 

 
2. да обавјештавају надлежне органе Факултета о кршењу истих; 
 
3. да води рачуна о коришћењу имовине Факултета у складу са њеном намјеном; 
 
4. да се стара о поштовању одлука Декана, наставника и других органа Факултета; 

 
5. да помаже студентима, наставницима и сарадницима у превазилажењу изненадних 

проблема у вези са извођењем наставног процеса. 
 

                                                                      Члан 14. 
 
Поред права и обавеза предвиђених чланом 8. став 2 и чланом 9. став 2. овога правилника, 

наставници и сарадници, као и остали запослени имају дужност: 
 
1. да благовремено долазе и одлазе на посао и са посла; 
 
2. да на посао долазе прикладно одјевени и за вријеме посла користе радна одијела; 

 
3. да поштују и пристојно се опходе према студентима; 

 
4. да старају се о спровођењу и поштовању одлука управе Факултета и одредби овога 

Правилника; 
 

5. да благовремено обавијесте управу Факултета о изостанцима са посла; 
 

6. да посао предвиђен актом о систематизацији обављају поштено, савјесно и благовремено, 
поштујући Закон, остале прописе донешене на основу Закона, те Правлник о раду 
Медицинског факултета Фоча. 

 
За непоштовање обавеза и дужности предвиђених Законом, подзаконским актима и овим 

Правилником, сви запослени су дисциплински одговорни у складу са позитивно – правним актима 
који регулишу област радних односа. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

                                                                                 Члан 15. 
 

Међусобни односи наставника и сарадника, осталих запослених и студената треба да се 
заснивају на узајамном поштовању, разумјевању и сарадњи, а у циљу што квалитетнијег остваривања 
наставног процеса. 

 
                                                                      Члан 16. 
 
За све оно што није регулисано овим Правилником примјењиваће се непосредно Закон и 

прописи донијети на основу Закона. 
 
                                                                                  Члан 17. 
 
           Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Факултета. 

 
 
 
 
 
 

Достављено:                                                                                                                           Д Е К А Н 
                                                                                                                                       Проф.др Милан Кулић 

1. Oгласне табле 
2. ССМФ Фоча 
3. Web site 
4. А/А 

 


