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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ 
Бр._________________________ 
Датум:______________________ 
Београд, Господара Вучића бр. 50 

На основу члана 65. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 

27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 45. Статута Факултета безбедности и члана 6. 

Правилника о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Београду, 

Наставно-научо веће на седници одржаној дана 08.07.2019. године, доноси:  

ПРАВИЛНИК О 
ПОНАШАЊУ, КОМУНИКАЦИЈИ И OДЕВАЊУ  
СТУДЕНАТА НА ФАКУЛТЕТУ БЕЗБЕДНОСТИ 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Предмет Правилника 

Члан 1. 

Правилником о понашању, комуникацији и одевању студената на Факултету 

безбедности (у даљем тексту: Правилник) утврђују се општа правила и принципи 

понашања, комуникације и одевања студената која су у складу са академским и 

етичким нормама.  

Правилник се односи на правила понашања студената Факултета безбедности (у 

даљем тексту: Факултет), у односу на наставнике и запослене на Факултету, друге 

студенте, као и на правила одевања студената Факултета приликом похађања наставе, 

ваннаставних активности, вежби, студентске праксе, семинара, конференција и у било 

којим другим ситуацијама у вези са наставним процесом. 

Циљеви Правилника 

Члан 2. 

Правилник се доноси у циљу очувања угледа установе, развијања и унапређивања 

моралних вредности код својих студената, заштите и међусобног уважавања 

запослених на Факултету и његових студената, као и подизања свести о одговорности 

студената Факултета.  

Правилником се такође утврђују сва непримерна понашања, те подиже квалитет 

комуникације, рада, сарадње и академског напредовања у оквиру наставног процеса. 

  



Принципи понашања студената на Факултету 

Члан 3.  

У међусобним односима, и приликом боравка у згради Факултета и просторима у 

којима се изводи настава, студенти су дужни  да поштују следеће принципе понашања: 

- поштовање наставног и ненаставног особља Факултета, као и међусобно 

поштовање својих колега; 

- уважавање различитих људи, мишљења и ставова; 

- забрана дискриминаторног понашања и коментара; 

- редовно и одговорно испуњавање својих обавеза у наставном процесу; 

Поштовање Факултета огледа се у доследном поштовању и примени свих 

прописаних правила, поштовању и уважавању дисциплине, испуњавању обавеза на 

Факултету, поштовању рокова и заказаних термина, благовременом информисању 

путем праћења објављених информација на званичном сајту и званичним друштвеним 

мрежама Факултета.  

Дужности студената 

Члан 4. 

Студенти су дужни да: 

- поштују прописану дисциплину и правила понашања у оквиру универзитетске 

академске заједнице; 

- развијају повезаност, сарадњу и међузависност у односима унутар Факултета и 

изван њега; 

- долазе на предавања и вежбе без кашњења,  

- чувају углед Факултета и понашају се на начин који не нарушава репутацију 

Факултета  

- негују добре манире академског понашања које одликује међусобно 

уважавање, толеранција и спремност на сарадњу уз поштовање интегритета 

сваког појединца; 

- строго поштују правила којима се у просторијама Факултета не дозвољава 

политичко, страначко или верско организовање и деловање; 

- чувају имовину Факултета; 

- се понашају на начин који никога не дискриминише по било ком основу; 

- се уздржавају од било какве врсте узнемиравања других;  

- да поштују академску средину и уважавају принципе академске комуникације у 

наставном и научно-истраживачком процесу, као и у односима са 

наставницима, сарадницима, ненаставницима и другим студентима на 

Факултету. 



Неприхватљиво понашање студената 

Члан 5. 

Тежим дисциплинским повредама сматрају се: 

- коришћење недозвољених средстава на испиту;  

- напуштање било ког облика наставе и ремећење других наставних и других 

активности;  

- прибављање, преношење и употреба испитних решења;  

- употреба већ оцењених радова у циљу поновног оцењивања на истом или 

другом испиту; 

- уношење ватреног и хладног оружја, експлозивних направа, опасних 

хемикалија и других опасних направа и супстанци без посебног одобрења 

овлашћених особа на Факултету; 

- давање неистинитих података надлежним особама и органима Факултета 

безбедности или остваривање неког права које му не припада по важећим 

прописима; 

- утицање или покушај утицања на непристрасност вредновања наставника или 

органа која спроводе вредновање; 

- приступ у одређене просторије факултета без дозволе овлашћених особа;  

- умножавање или употреба логотипа, заштитног знака или жига Факултета 

безбедности и његових организационих јединица без допуштења овлашћених 

особа;  

- уништавање књига, чланака, белешки, података, пројеката и сл. других особа; 

изношење и сакривање књига или другог библиотекарског материјала нарочито 

оног везаног за обавезну литературу; 

- остајање или задржавање у просторијама факултета, или у објектима које 

факултет користи након радног времена;  

- намерно ометање и непоштовање рада запослених и студената у обављању 

својих дужности; 

Правила одевања студената 

Члан 6.  

Студенти су дужни да буду уредни и прикладно одевени, тако да својим изгледом 

не нарушавају углед Факултета.  

Студентима није дозвољено да на Факултету и другим местима где се налазе у 

својству студената Факултета (конференције, семинари, сајмови образовања, књига, и 

др.) носе: 

  



(а) За студенткиње:  

 одећу која открива стомак, леђа или дубоки деколте;  

 одећу на бретеле; 

 сукње, хаљине и бермуде чија је дужина краћа од 5 цм изнад колена, 

 провидну, тесну, распарану и другу непримерену одећу;  

 мараме које имитирају горње и доње одевне предмете, 

 бермуде, шортсеве и тренерке;  

 папуче за плажу, јапанке.  

(б) За студенте:  

 одећу без рукава (атлет и сл. мајце);  

 доње одевне предмете чија је дужина ногавица краћа од 5 цм изнад колена 

 прозирну, тесну и намерно распарану одећу;  

 бермуде, шорц и тренерку;  

 папуче за плажу, јапанке.   

За део предавања која се реализују на Војној академији неопходно је да студенти 

поседују индекс који им омогућава улаз у комплекс Војне академије, као и да строго 

поштују кодекс облачења прописаног од стране руководства Академије. Студенти су 

дужни да се упознају и придржавају посебних правила одевања у просторијама Војне 

академије у којима се изводи настава. 

Правила комуникације студената 

Члан 7.  

Правила комуникације подстичу развијање академских обичаја у обраћању и 

односе се како на усмену и писану комуникацију унутар Факултета, тако и на спољну 

комуникацију која се односи на Факултет, друге студенте, наставнике и запослене на 

њему. 

Комуникација може бити усмена и писана. 

1) Усмена комуникација у академском маниру обавезује да се: 

- ословљава са титулом и презименом и обраћа са „Ви“ наставницима, 

асистентима и запосленима; 

- поштује ставове и идеје саговорника; 

- избегава стварање буке; 

- избегава дискусија повишеним тоном, упадање у реч, оговарање, преношење 

трачева и неистина о другим студентима, наставном и ненаставном особљу 

Факултета. 

2) Писана комуникација на академском нивоу обавезује на концизност у 

изражавању, поштовање правописа, граматике и стила писања. Свако писано обраћање 

се завршава потписом и контакт подацима. Уколико се користи електронска 

комуникација, осим овога, електронска порука мора да садржи наслов (subject), текст 



поруке, потпис и уколико постоји прилог (attachment) треба водити рачуна о његовој 

величини због евентуалних техничких ограничења. Јавно представљање Факултета се 

односи како на званичне догађаје у организацији самог Факултета, тако и на све 

медијске просторе, садржаје и форме (штампани медији, радио и телевизија, Интернет 

и друштвене мреже) где је недопустиво изношење става којима се вређа интегритет, 

имиџ и достојанство Факултета и његових запослених.  

ПОШТОВАЊЕ ИНСТИТУЦИЈЕ 

Јавно иступање 

Члан 8. 

Студенти Факултета су дужни да воде рачуна о свом понашању и изван простора 

Факултета, на јавним местима, наступима у јавности, пазећи на свој лични углед и 

углед Факултета.  

Од студентата Факултета,  у свим облицима јавних наступа и другим облицима 

деловања с циљем представљања Факултета, се очекује поступање у складу са 

највишим етичким и професионалним стандардима.  

Имовина Факултета 

Члан 9. 

Забрањено је имовину Факултета користити у приватне сврхе.  

Студенти су обавезни да поверена материјална и финансијска средства у 

обављању својих активности користе наменски и економично. 

Строго је забрањено свако отуђивање, проневера, уништавање и оштећење 

имовине Факултета непажљивим руковањем и немарним односом, као и неовлашћено 

коришћење. 

Пословне информације 

Члан 10. 

Информације и подаци који за пословање Факултета имају нарочиту важност 

сматрају се пословном тајном, а њихово откривање неприхватљивим понашањем.  

Од студената се очекује да се према поверљивим подацима односе одговорно и 

савесно, те да их у раду користе искључиво према својим овлашћењима.  

Политички ангажман 

Члан 11. 

Дужност студената је да у просторијама Факултета следе правило политичке 

неутралности.  

У службеним просторима Факултета није допуштено истицање симбола и 

пропагандног материјала који се односи на активност политичких странака.  



ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Примена Правилника 

Члан 12. 

Студенти су дужни да се упознају са садржином овог Правилника, а 

потписивањем уговора о студирању, сагласни су са свим његовим одредбама. 

У случају непоштовања одредаба чланова 6. и 7. ст. 2. тачка 1. овог Правилника, 

наставник, сарадник, сарадник ван радног односа (демонстратор) може удаљити 

студента из просторија Факултета или другог места на којем се одвија наставни процес, 

провера знања или други основ.  

Мере у случају повреде Правилника 

Члан 13. 

У случају повреде Правилника који представљају дисциплински преступ у смислу 

Правилника о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Београду, 

запослени и друга лица могу иницирати дисциплински поступак. 

Дисциплински поступак и мере спроводе се у складу са Правилником из става 1. 

овог члана. 

Ступање на снагу Правилника 

Члан 14.  

Овај Правилник ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања на 

огласној табли и веб страници Факултета.  

 
 

ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА 
 

      проф. др Владимир Цветковић, декан 


