
У складу са чланом 53. Закона о високом  образовању, Савет Школе  на 

седници одржаној дана 26.03.2010.  године доноси 

 

 ПРАВИЛНИК   О  ДИСЦИПЛИНСКОЈ   ОДГОВОРНОСТИ  СТУДЕНАТА 

Члан 1. 

Овим Правилником регулише се дисциплинска одговорност студената 

и поступак изрицања мера узрокованих повредом дисциплине. 

Члан 2. 

Студент дисцилипнски одговара уколико учини тежу или лакшу 

повреду дисциплине. За лакшу повреду обавезе студенту се изриче 

дисциплинска мера опомене или укора, а за тежу повреду обавезе 

дисциплинска мера строгог укора или искључења са студија. 

Дисциплински поступак се може покренути до истека три месеца од 

дана сазнања за повреду обавезе учиниоца, а најкасније шест месеци од дана 

када је повреда учињена. 

Члан 3. 

 

У лакше повреде дисциплине спада: 

1) ометање наставе или испита на било који начин; 

2) из немарности  проузроковано оштећење имовине, инвентара или зграде 

Школе; 

3) пријављивање испита за себе или другог за испитни рок у којем по 

статуту студент нема право да полаже испит који пријављује; 

4) недолично понашање у Школи. 

 

 

Члан 4. 

У теже повреде дисциплине спада: 

1) преправка података или потписа на списима који се користе у школи  

или на јавним исправама које издаје школа, подношење школи 

фалсификованих докумената; 

2) нарушавање угледа школе; 

3) крађа имовине школе  или студената; 
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4) непридржавање правила школе;      

5) полагање испита уместо другог; 

6) недозвољена трговина у школи ; 

7) коришћење недозвољених средстава на испиту и полагање противно 

правилима о полагању испита( бубице, мобилни телефони и 

слично),фалсификовање докумената или података при упису у школу; 

8) долазак у школу у алкохолисаном стању или под дејством дроге и 

употреба тих средстава  у школи; 

9) изазивање туче или учешћа у тучи у просторијама школе , дворишту  

или испред зграде школе као и изазивање нереда на тим просторима. 

 

Члан 5. 

 

Дисциплински поступак се покреће  по поднетој пријави. 

Пријаву о учињеној повреди дисциплине директору  може поднети 

студент, наставник  и други  запослени у школи . Пријава садржи име и 

презиме  студента који је учинио повреду, опис и време извршења повреде и 

доказе који указују на извршење повреде. 

 

Члан 6. 

 

Дисциплински поступак је хитан. 

Дисциплински поступак спроводи трочлана комисија коју именује 

директор, од којих је један члан представник студентског парламента.   

Дисциплинска комисија мора у року од три дана од дана пријема 

пријаве да покрене дисциплински поступак. У  дисциплинском поступку 

води се Записник 

Студент има право да у дисциплинском поступку узме браниоца и  

мора бити саслушан. 

Члан 7. 

При изрицању мере због повреде дисциплине узимају се у обзир 

нарочито: 

1) тежина повреде и њене последице; 

2) досадашњи рад и понашање студента у школи;  

3) друге околности које би могле да утичу на врсту и висину мере. 

 

Члан 8. 

Дисциплинска комисија по спроведеном дисциплинском поступку 

доноси решење којим се студенту за лакшу повреду обавезе изриче  
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дисциплинска мера опомене или укора, а за тежу повреду обавезе 

дисциплинска мера забране полагања испита до 6 месеци,строгог укора  

или искључења из школе.  

 

Члан 9. 

 

Против решења дисциплинске комисије донетог у првом степену, 

студент има право да у року од 15 дана од дана достављања решења 

поднесе приговор Савету Школе. 

Одлука Савета из става 1. овог члана је коначна и против ње студент 

може покренути  поступак  пред надлежним судом у року од 15 дана од 

дана достављања одлуке. 

Члан 10. 

 

Правилник о дисциплинској одговорности ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

    

 

      ПРЕДСЕДНИК   САВЕТА   ШКОЛЕ  

       Др  Јасмина  Голубовић      

       

      ________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 


