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На основу члана 54. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике 

Српске“ 67/20) и члан 43. Статута Универзитета „Бијељина“, Сенат Универзитета, 

дана 05.08.2020. године, доноси: 

 

ПРАВИЛНИК О СТУДИРАЊУ СТУДЕНАТА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

НА УНИВЕРЗИТЕТУ „БИЈЕЉИНА" БИЈЕЉИНА 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1. 

Овим Правилником уређују се основна питања у вези са дефиницијом појма 

студента са инвалидитетом, стицања статуса студента са инвалидитетом, те услова 

и начина студирања студента са инвалидитетом. 

 

ПОЈАМ СТУДЕНТА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 

Члан 2. 

У смислу овог Правилника, студенти са инвалидитетом су они студенти који се 

због дуготрајних оштећења, сметњи или болести сусрећу са препрекама у околини 

које спречавају извршавање њихових студентских обавеза у складу са студијским 

програмом. У ту категорију спадају: студенти с дјелимичним или потпуним 

губитком вида (слабовидни и слијепи студенти), студенти с дјелимичним или 

потпуним губитком слуха (глухи и наглухи студенти), студенти са другим 

физичким недостацима, студенти са говорним потешкоћама, студенти са 

дуготрајним хроничним болестима, са потешкоћама у учењу или писању, као и 

студенти са психичким потешкоћама. 

 

СТАТУС СТУДЕНТA СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 

Члан 3. 

Статус студентa с инвалидитетом на Универзитету „Бијељина“ стиче се на основу 

рјешења, којe по захтјеву студента, доноси декан чланице Универзитета.  

 

Члан 4. 

1. У случају из члана 3. овог правилника, захтјев за стицања статуса студента 

са инвалидитетом студент може поднијети од дана уписа на студијe до 

завршетка студија, а права се остварују од дана подношења захтјева. 

2. Захтјев за стицања статуса студента са инвалидитетом мора се поткријепити 

одговарајућом медицинском документацијом којом студент доказује 

чињенице предвиђене чланом 2. овог правилника. 

3. Захтјев за стицања статуса студента са инвалидитетом мора садржати 



 

тражења у смислу чланова 5, 6. и 7. овог правилника. 

4. Захтјев се доставља у Студентску службу Универзитета. 

5. Декан чланице Универзитета доноси одлуку о утврђивању статуса студента 

са инвалидитетом. 

6. Против ове одлуке може се изјавити приговор у року од 8 дана. Приговор се 

упућује ректору Универзитета. Одлука о приговору се доноси у року од 8 дана. 

 

ИЗОСТАНЦИ СА НАСТАВЕ 

 

Члан 5. 

1. У случају спријечености да присуствује настави/вјежбама студент са 

инвалидитетом дужан је да поднесе медицинску или другу документацију из 

које се види да је због природе свога инвалидитета био онемогућен да 

присуствује истој. 

2. Изостанци из претходног става не смију прекорачити 30% предвиђеног фонда 

часова за наставу и вјежбе.   

 

ПРИСТУПАЧНОСТ 

 

Члан 6. 

1. Универзитет је у обавези да студенту са инвалидитетом с тешкоћама у кретању 

обезбиједи приступачност  просторијама у којима се изводи настава, односно да 

му обезбиједи одговарајућу асистенцију при приступу. 

2. Ако није у могућности да испуни своју обавезу, Универзитет је дужан да 

организује наставу у алтернативном простору. 

 

ПРИЛАГОЂЕНОСТ ИСПИТА 

 

Члан 7. 

1. У зависности од врсте и степена инвалидитета студенту са инвалидитетом 

на његов захтјев може се: 

 продужити вријеме за писање испита, 

 омогућити да писани испит полаже усмено или омогућити писање испита уз 

помоћ асистента, 

 слијепом студенту писани испит снимити на USB како би га преснимио, као 

и одговоре на прикладном медију, 

 слабовидном студенту припремити испит на увећаној штампи. 

2. Ако му се не обезбиједе горепоменути услови, студент није дужан да 

полаже испит, већ му се полагање истог мора накнадно обезбиједити. 



 

 

ЗАШТИТА ПРАВА И ПОДАТАКА 

 

Члан 8. 

Ако студент са инвалидитетом сматра да му је ускраћено неко право, може се 

обратити ректору Универзитета ради заштите права. 

 

Члан 9. 

Сви подаци о студентима са инвалидитетом се третирају у складу са прописима о 

заштити личних података. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 10. 

Измјене и допуне овог правилника врше се на начин и по поступку прописаном за 

његово доношење. 

 

Члан 11. 

Овај правилник ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 12. 

Овај правилник објављује се на интернет страници Универзитета.  

 

 

 

Датум: 05.08.2020.године 

Број: 02-3322-7/20 

 

Предсједник Сената 

Проф.др Милена Јеликић-Станков 

 

_________________________ 


