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На основу члана 108. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 –
др. закон, 73/18) и члана 60. став. 1. тачка. 29. Статута Факултета примењених наука у
Нишу, Савет Факултета на седници одржаној дана 28.12.2018. године, доноси

ОДЛУКУ
о усвајању Правилника о дисциплинској одговорности студената
I Усваја се Правилник о дисциплинској одговорности студената којим се уређују
дужности и обавезе студената, дисциплинске повреде студената, дисциплинске мере
које се могу изрећи за учињену дисциплинску повреду, материјална одговорност,
дисциплински органи и дисциплински поступак за утврђивање одговорности студента
на Факултету примењених наука у Нишу.
II Правилник о дисциплинској одговорности студената саставни је део ове одлуке.
III Одлуку доставити Секретаријату и Архиви.
У Нишу, 28.12.2018. године

ПРАВИЛНИК
о дисциплинској одговорности студената
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се дужности и обавезе студената Факултета примењених
наука у Нишу (у даљем тексту: Факултет), дисциплинске повреде студената,
дисциплинске мере које се могу изрећи за учињену дисциплинску повреду, материјалнa
одговорност, дисциплински органи и дисциплински
поступак за утврђивање
одговорности студената.
II ДУЖНОСТИ И ОБАВЕЗЕ СТУДЕНАТA
Члан 2.
Студент је дужан да се придржава прописа утврђених законом, општим актима
Универзитета и Факултета, да чува углед и да поштује права запослених и студената на
Факултету, да поштује прописану дисциплину и да уредно извршава своје обавезе.
Члан 3.
Студент одговара Факултету дисциплински и материјално.
Студент одговара за лакше и теже повреде обавезе.
Члан 4.
Дисциплински поступак за повреду обавеза студената се покреће у року од три месеца
од дана сазнања за повреду обавезе и учиниоца, а најкасније у року од годину дана од
када је повреда учињена.
III ПОВРЕДЕ ОБАВЕЗА СТУДЕНТА
Члан 5.
Лакшим повредама обавезе студента сматрају се:
1. ометање испита
2. пријављивање и покушај полагања испита за који студент није стекао право
полагања;
3. пружање помоћи студентима који полажу испит;
4. коришћење помоћи другог студента на испиту
5. коришћење текстова, белешки, цртежа, разних техничких и других недозвољених
средстава на испиту;
6. промена групе питања, података у испитном задатку или места које је студенту
одређено за полагање испита;
7. разговор или дошаптавање са другим студентима у току испита;
8. неодлагање пре почетка испита, на позив наставника или сарадника, текстова,
белешки, цртежа, разних техничких и других недозвољених средстава;
9. недолично понашање на испиту према наставнику, сараднику или другим
студентима који полажу испит;
10. недозвољене радње које ометају испит или могу изазвати његов прекид;

11. ометање било ког облика наставе;
12. недолично понашање према наставницима, сарадницима, студентима и службеним
лицима, као и према другим лицима присутним у просторијама;
13. намерно оштећење или присвајање имовине Факултета мање вредности;
14. непридржавање кућног реда у просторијама Факултета и заштите на раду .
Члан 6.
Тежим повредама обавезе студента сматрају се:
1. повреде које по закону имају обележја кривичног дела;
2. неиспуњавање наставних и предиспитних обавеза непрекидно у времену од 14
недеља, без оправданих разлога или без одобрења декана;
3. преправка података у јавној исправи коју издаје Факултет;
4. преправка или дописивање података у евиденцији коју води Факултет самостално
или уз помоћ службеног лица Факултета;
5. употреба алкохола и наркотичног средства, као и подстицање других студената на
употребу истих, у просторијама Факултета;
6. долазак у просторије Факултета у припитом или напитом стању, као и под дејством
наркотика, уз стално понављање ове повреде обавезе, и поред упозорења од стране
службеног лица Факултета;
7. изазивање нереда или туче у просторијама Факултета које се понавља;
8. грубо вређање наставника, сарадника, студената, службених и других лица у
просторијама Факултета које се понавља;
9. омаловажавање или вређање студената и запослених на Факултета, као и других
лица у просторијама Факултета, на националној основи, по расној, верској или
етничкој припадности, по основу пола или полне опредељености или с обзиром на
социјално порекло, језик, политичко или друго мишљење, статус стечен рођењем,
на постојање сензорног или моторног хендикепа или на имовинско стање;
10. употреба ватреног и хладног оружја, као и експлозивних направа у просторијама и у
непосредној близини зграде Факултета;
11. изражавање претњи наставнику, сараднику, студентима, службеним или другим
лицима у просторијама Факултета, оружјем или вербално;
12. полагање или покушај полагања испита за другог студента Факултета или
ангажовање другог студента са Факултета или лица ван њега, да полаже испит
уместо студента;
13. стварање нереда у просторијама или у непосредној близини зграде Факултета, који
грубо омета облике наставе или доводе до њихове нерегуларности или прекида;
непридржавање прописа о заштити на раду и о противпожарној заштити;
14. намерно оштећење или присвајање имовине Факултета која има већу вредност;
15. непридржавање прописа о заштити на раду и о противпожарној заштити;
16. три учињене лакше повреде обавезе у току једне школске године, за које су
изречене дисциплинске мере и за које је студент оглашен одговорним.
17. довођење у заблуду запосленог на Факултету или органа Факултета, у намери да се
остваре права, погодности или имовинска корист;
18. физички напад на запосленог или студента, или изазивање туче.
IV

ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ
Члан 7.

За лакшу повреду обавезе из члана 5. овог Правилника студенту се може изрећи
дисциплинска мера:

1. јавна опомена - за повреде из тачки 1.,7., 8. и 14.;
2. укор - за повреде из тачки 5., 6. и 11.;
3. строги укор - за повреде из тачки 2., 3., 4., 9., 10., 12. и 13.
За тежу повреду обавезе из члана 6. овог Правилника студенту се може изрећи
дисциплинска мера:
1. забрана полагања испита у одређеном испитном року или роковима - за повреде из
тачки 12. и 13.;
2. привремено искључење са студија до годину дана - за повреде из тачки 2., 3., 4., 5.,
8., 9., 11., 14., 15. и 16. и
3. искључење са студија, без права поновног уписа - за повреде из тачки 1., 6., 7., 10.,
17. и 18.
V

ДИСЦИПЛИНСКИ ОРГАНИ
Члан 8.

Дисциплински поступак води и мере изриче Дисциплинска комисија за студенте.
Дисциплинска комисија се састоји од три члана. Два члана именује декан Факултета на
период од три године. Једног члана комисије бира Студентски парламент, на период од
једне године. По поднетом приговору на одлуку Дисциплинске комисије за студенте,
одлучује Савет Факултета као другостепени орган.
Члан 9.
Дисциплинска комисија ради у седницама.
Одлуке се доносе већином гласова чланова дисциплинске комисије.
О раду дисциплинске комисије води се записник.
VI ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК
Члан 10.
Дисциплински поступак покреће декан Факултета на захтев наставника, сарадника,
студента или другог запосленог лица на Факултету.
Захтев за покретање дисциплинског поступка доставља се декану Факултета у
писменом облику са описом повреде обавезе, материјалним доказима о учињеној
повреди обавезе, ако исти постоје, са навођењем имена присутних лица у време
повреде обавезе и другим доказима значајним за покретање и вођење дисциплинског
поступка, односно за изрицање дисциплинске мере.
Члан 11.
Захтев за покретање дисциплинског поступка декан Факултета доставља председнику
Дисциплинске комисије. Дисциплинска комисија разматра достављени захтев
најкасније у року од 7 дана од дана пријема захтева.
Захтев може бити одбачен, ако Дисциплинска комисија утврди да нема основа за
повреду обевезе студента на основу чланова 5. и 6. овог Правилника или ако је
наступила застарелост вођења дисциплинског поступка. Ако Дисциплинска комисија
сматра да наводи у захтеву и приложени докази дају основ за вођење поступка доноси
одлуку о покретању дисциплинског поступка.

Члан 12.
Позив за расправу садржи: датум и место одржавања расправе, име и презиме лица које
се позива и у ком својству, време почетка расправе и последице неодазивању позиву.
У случају одбијања пријема позива за расправу или немогућности уручења, позив се
објављује на огласној табли Факултета. Протеком рока од три дана сматра се да је
достављање извршено.
У случају изостанка са расправе уредно позваног окривљеног, расправа ће се одржати.
Члан 13.
Председник Дисциплинске комисије отвара расправу, износи опис догађаја и остале
чињенице које указују на основаност дисциплинске повреде и учиниоца. Председник
комисије позива окривљеног студента да се изјасни по наводима у захтеву, изнесе своју
одбрану и изложи доказе.
Студент има право да у дисциплинском поступку узме браниоца.
Члан 14.
По завршетку расправе Дисциплинска комисија може да донесе одлуку којом се
студент оглашава одговорним и изриче му се одговарјућа дисциплинска мера или се
студент ослобађа одговорности.
Коначна одлука дисциплинског поступка се доставља студенту и архиви, истиче се на
огласној табли Факултета и уписује се у матичну књигу студената
Против одлуке којом је студенту изречена дисциплинска мера, студент може да
поднесе приговор Савету Факултета у року од пет дана од дана пријема одлуке.
Савет Факултета доноси одлуку о приговору најкасније у року од петнаест дана од дана
подношења приговора.
Савет може да потврди, преиначи или укине одлуку којом је изречена дисциплинска
мера.
Одлука Савета је коначна.
О извршењу коначне одлуке о изреченој дисциплинској мери стара се председник
Дисциплинске комисије студената.
Члан 15.
У току вођења дисциплинског
дисциплинске мере, студент:

поступка,

односно

до

коначности

изречене

1. има право да похађа све облике наставе, ако се дисциплински поступак води и мера
изриче за лакшу повреду обавезе;
2. може бити суспендован одлуком декана, односно не може похађати наставу у току
вођења дисциплинског поступка до коначности изречене дисциплинске мере за тежу
повреду обавезе.
Када се дисциплински поступак води за тежу повреду обавезе, а студент буде
ослобођен одговорности, декан належног факултета је дужан да му обезбеди надокнаду
свих облика наставе коју није похађао за време суспензије.
VII MAТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ
Члан 16.
Студент који Факултету учини материјалну штету, намерно или из непажње, обавезан
је да исту надокнади.

Одговорност студента из става 1. овог члана, висину материјалне штете и начин
надокнаде утврђује дисциплинска комисија, после спроведеног поступка у коме су
утврђене чињенице о одговорности студента.
Поступак и изрицање мере за надокнаду материјалне штете из ст. 1. и 2. овог члана,
исти су као и за учињену повреду обавезе за коју се изриче дисциплинска мера.
По коначности утврђивања одговорности студента за материјалну штету, иста се
надокнађује у року од петнаест дана од дана уручивања одлуке студенту о утврђеној
одговорности.
Ако студент не надокнади штету у наведеном року, подлеже суспензији коју изриче
декан и која траје до надокнаде материјалне штете. За време суспензије студент не
може похађати наставу нити полагати испите.
Ако штету проузрокује више студената, одхговарају солидарно.
Члан 17.
Ако студент у утврђеном року не надокнади штету, Факултет
поступак пред надлежним судом.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

може покренути

