
 

 
КОДЕКС ОБЛАЧЕЊА У ПРОСТОРИЈАМА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ 

ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ 
 
 
 
Студенти приликом доласка на Факултет, дужни су да поштују одређене норме и правила 
облачења. Управо због тога изглед треба да буде у складу са пристојним и академским 
стандардима. 
 
 
У вези са наведеним постављају се следећа правила облачења у просторијама 

Факултета. 
 
 Моле се колегинице да: 
1. не носе мајице на бретеле и кратке мајице које откривају стомак, 
2. рукави кошуља и мајица прикривају рамена, 
3. сукње, шорцеви и бермуде не буду краће од кољена, 
4. не носе непристојне деколтее; 
5. не носе папуче и сандале са отвореним прстима; 
6. користе дискретну шминку која подразумијева избјегавање јаких и неприродних боја, 
7. не носе наочаре за сунце и качкета; 
8. не носе сваки вид провидне и непристојне одјеће; 
9. не носе спортску одјећу и тренерке. 

 

 



 

 
 
 Моле се колеге да: 
1. не носе шорцеве, 
2. не носе рукаве кошуља и мајица који не покривају рамена, 
3. не носе папуче, 
4. не носе бермуде, 
5. не носе сунчане наочаре и качкете и да 
6. не носе спортску одјећу и тренерке. 

 
 

 
 

Студенти морају бити обучени у складу како са имиџом институције, тако и у складу са 
захтјевима акадмске заједнице и пословног свијета. 

 



 

 
 
 

Овај кодекс је обавезујући и примјењује се на све студенте који приступају настави, полагању 
испита, библиотеци, лабораторији, кабинетима, клубу и сл. 
 
Овај кодекс се такође, примјењује на све оне који бораве као гости у просторијама 
Факултета. 
 
Административно, оперативно и техничко особље, наставно научно особље, стручни 
сарадници и остали запослени на Факултету су у обавези да студенте и остале који не 
поштују одредбе овог кодекса, удаље са свих наставних и ваннаставних активности тј. 
удаље из просторија Факултета. 
 
Непоштовање овог кодекса сматраће се тежом повредом радне и академске 
дисциплине. 
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