
 

 

 

 

У складу са чл. 93 Закона о високом образовању („Сл.гласник РС“ бр.88/17) и Статута Aкадемије уметности, 

Савет Академије на седници одржаној 26. 1. 2018. године  доноси  

 

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ СТУДЕНАТА 

 

 

Предмет Правилника 

Члан  1. 

Правилником o дсциплинској одговорности студената (у даљем тексту: Правилник) Академије уметности (у 

даљем тексту: Академија) утврђују се oбавезе студената, лакше и теже дисциплинске повреде, 

дисциплински органи и дисциплински поступак у којем се одлучује о постојању дисциплинске повреде и 

изрицању дисциплинске мере.  

 

Члан 2. 

Студент Академије у смислу овог Правилника  јесте физичко лице уписано на акредитовани студијски 

програм Академије . 

Студентом из става 1. овог члана сматра се и гостујући студент и полазник програма другог образовања 

које се остварује на Академији. 

 

Обавезе студента 

Члан 3. 

Студент је дужан да се придржава прописа утврђених Законом о високом образовању, Статутом и општим 

актима Академије, да чува углед и поштује права студената и запослених, да поштује прописану 

дисциплину и уобичајена правила понашања у оквиру универзитетске академске заједнице и да уредно 

извршава своје обавезе.  

 

Дисциплинска повреда 

Члан 4. 

Дисциплинска повреда је повреда која је овим Правилником предвиђена као дисциплинска повреда, која 

представља повреду одредаба о обавезама студената и која је учињена са намером или крајњом непажњом.  

 

Члан 5. 

Студент дисциплински одговара за повреду правила рада и понашања утврђену општим актима Академије, 

као и за наношење штете угледу и имовини Академије, запосленима и студентима. 

 

 

Врсте дисциплинских повреда 

Члан  6. 

Дисциплинска повреда може бити лакша и тежа. 

 

Члан 7. 

Лакше  дисциплинске повреде су: 

1) Кршење реда на настави, испитама и другим облицима рада, као и ненаставним  скуповима 

(свечаностима, скуповима, трибинама и сл.) који се организују у просторијама Академије, а које није 

предвиђено као тежа дисциплинска повреда; 

2) намерно или  из крајње непажње оштећење или уништење имовине Академије или несавестан однос 

према имовини Академије; 

3) наношење увреде запосленима, студентима и другим лицима која се налазе у просторијама Академије; 

4) непридржавање прописа о заштити о раду. 

 

 

 



Члан 8. 

Теже дисциплинске повреде су: 

1) спречавање или ометање наставе, испита и других облика рада на Академији; 

2) наношење повреде части или претње запосленима, студентима и другим лицима која се налазе у 

просторијама Академије; 

3) преправка  или дописивање података у  јавној исправи, документу или  евиденцији коју издаје    

      Академија, њихово коришћење или фалсификовање исте;  

4) коришћење недозвољених средстава на свим проверама знања (колоквијуми, семинарски, испити и др.); 

5) изношење испитних питања; 

6) пријављивање испита за себе или другог студента у испитном року у којем студент по Закону и Статуту  

   нема прово да полаже испит који пријављује; 

7)одбијање или непоступање по изричитом упутству овлашћеног лица или органа Академије у вези са  

   правилима рада или коришћења имовине;  

8) полагање испита уместо другог; 

9) плагијаторство у радовима (семинарски, завршни, мастер рад); 

10) крађа или намерно уништавање имовине Академије или имовине запослених  и студената; 

11)долазак или присуство на Академији у видно алкохолисаном стању или под дејством наркотичких  

    средстава, употреба тих средстава на Академији и навођење других на употребу алкохола и наркотичких  

   средстава; 

12) навођење других на употребу алкохола и наркотичких средстава, давање или помагање у употреби  

     алкохола или наркотичких средстава у просторијама Академије; 

13) изазивање туче или учествовање у тучи у просторијама Академије, испред зграде Академије и  

   изазивање насиља и недоличног понашања на тим местима; 

14) ширење националне, расне, верске и друге нетрпељивости; 

15) намерно угрожавање безбедности непридржавањем прописа о заштити на раду 

16) непоштовање забране о заштити становништва од изложености дуванском диму; 

17) политичко,страначко и верско организовање и деловање у просторијама Академије; 

18) неовлашћено умножавање материјала за припрему испита ради стављања у промет и стицања  

       материјалне добити; 

19)неовлашћено коришћење средстава рачунског центра; 

20)помагање и прикривање активности свих лица која чине дисциплинску повреду у смислу овог  

     правилника; 

21)изношење и проношење путем средстава јавног информисања и на јавним скуповима неистинитих  

     тврдњи којима се наноси штета угледу Академије, 

22) изношење и проношење путем средстава јавног информисања и на јавним скуповима  тврдњи којима се  

наноси повреда части, односно наносе увреде или претње запосленима  и студентима; 

23)извршење кривичног дела или прекршаја који студента чини неподобним за студирање; 

24) довођење у заблуду запосленог или органа Академије  у намери да се остваре права и погодности или  

     имовинска корист; 

25)непоступање по одлуци декана о накнади причињене материјалне штете. 

 

Тежом повредом сматра се два и више пута поновљена лакша дисциплинска повреда.  

 

Врсте дисциплинских мера 

Члан 9.  

Учиниоцу дисциплинске повреде  могу се изрећи следеће дисциплинске мере: 

 опомена; 

 укор и забрана полагања испита у једном испитном року; 

 строги укор и забрана полагања испита  од два до највише  четири испитна рока; 

 привремено удаљавање са Академије; 

 искључење са Академије. 

 

Члан 10. 

За лакшу повреду дисциплине студенту се могу изрећи следеће дисциплинске мере: 

 опомена; 

 укор и забрана полагања испита у једном испитном року. 



Члан 11. 

Зa тежу повреду дисциплине студенту се могу изрећи следеће дисциплинске мере: 

 опомена пред искључење са Академије; 

 строги укор и забрана полагања испита од два до највише  четири испитна рока; 

 привремено удаљавање са Академије; 

 искључење са Академије.  

Одлуком дисциплинске комисије ће бити утврђен број испитних рокова у којима је студенту забрањено 

полагање испита.    

Члан 12. 

Одлуком дисциплинске комисије ће бити уређена дужина привременог удаљавања са Академије, које не 

може бити дуже од 30 наставних недеља. Привремено удаљавање са Академије започиње првог радног дана 

наставне недеље која следи по правоснажности изречене  дисциплинске  мере. За време привременог 

удаљавања студент не може да  пријави и полаже испите.   

Уколико упис у школску годину пада у време трајања изречене мере привременог удаљавања са Академије, 

студент може да се упише у школску годину на основу остварених ЕСПБ бодова.  

 

Члан  13. 

Правоснажно изречена мера строгог укора и забране полагања испита највише од два до четири испитна 

рока, опомена пред искључење и мера привременог удаљавања са Академије, за дисциплинске повреде 

учињене у току претходног студирања, повлачи при наредној тежој дисциплинској повреди дисциплинску 

меру искључења са Академије. 

Мера искључења са Академије може се изрећи и у изузетно тешким случајевима намерног довођења 

присутних на Академији у животну опасност.  

 

Олакшавајуће и отежавајуће околности  

Члан 14.  

Приликом изрицања дисциплинске мере узимају се у обзир олакшавајуће и отежавајуће оклности, а 

нарочито: 

 тежина повреде и њене последице; 

 степен одговорности студента; 

 услови под којима је повреда учињена; 

 претходно понашање студента; 

 понашање студента у току поступка. 

 

Дисциплински органи 

Члан 15. 

Дисциплинаски органи који воде поступак су: 

 Дисциплинска комисија, као првостепени орган; 

 Савет Академије, као другостепени орган. 

 

Дисциплинска комисија  има три члана, од којих два члана из реда запослених, а једнан члана из реда 

студената, на предлог студентског парламента Академије. Дисциплинску комисију именује декан на период 

од три године, изузев члана из реда студената, који се именује на период од годину дана. За председника 

дисциплинске комисије декан именује једног од чланова комисије  из реда запослених. 

 

Дисциплинска пријава 

Члан  16. 

Дисциплинску пријаву може поднети свако лице које има непосредна сазнања о учињеној повреди. 

Наставник или сарадник који констатује дисциплинску повреду студента, дужан је да поднесе 

дисциплинску пријаву у року од наредна два дана од дана учињене повреде.  

Уколико лице из става 2. овог члана уочи повреду, а не поднесе пријаву, чини тежу повреду радне обавезе.  

Дисциплинска пријави садржи: име и презиме студента, опис учињене повреде, време, место и начин 

извршења дисциплинске повреде, назнаку сведока, односно других доказа који то могу потврдити, податке 

о штети ако је настала и доказе и потпис подносиоца пријаве.  



Пријава се подноси у писаном облику или електронском поштом. Пријава поднета електронском поштом 

мора бити потврђена својеручним потписом подносиоца пријаве у року од три дана од дана учињене 

повреде.  

Члан 17. 

Дисциплинска пријава се подноси председнику дисциплинске комисије.   

Дисциплински поступак не може се покренути по истеку три месеца од дана сазнања за повреду обавезе и 

учиниоца, а најкасније годину дана од дана када је повреда учињена.  

Као датум сазнања за повреду и учиниоца може се узети дан прегледа записа који је забележила видео 

камера. У том случају дисциплински поступак се може покренути на основу видео записа, односно 

извештаја о видео запису. 

Члан 18.  

По пријему дисциплинске пријаве председник дисциплинске комисије ће наложити студентској служби да 

прибави писану изјаву студента у вези са дисциплинском повредом која му се ставља на терет. 

Студент je обавезан да у року од 24 сата од обавештења за давање изјаве исту достави студентској  служби. 

Изјава се подноси у писаном облику или електронском поштом. Изјава студента поднета електронском 

поштом мора бити потврђена својеручним потписом, у року од 24 сата од достављене изјаве електронском 

поштом.  

Недостављање изјаве студента не представља разлог за одлагање заказивања расправе пред дисциплинском 

комисијом. 

Студент против кога је покренут дисциплински поступак не може да се испише са Академије све до 

правоснажног окончања поступка. 

Члан 19.  

Ако дисциплинска комисија  по пријему  дисциплинске пријаве и изјаве студента против кога је покренут 

дисциплински поступак закључи да постоји основана сумња да повреда дисциплине од стране студента има 

обележја кривичног дела, поднеће пријаву надлежном јавном тужиоцу. 

У случају из става 1. овог члана, дисциплинска комисија ће одлучити о заказивању расправе или прекиду 

дисциплинског поступка до доношења одлуке о кривичној пријави.   

 

Члан 20. 

По пријему дисциплинске пријаве или извештаја о видео запису и изјаве студента, председник 

дисциплинске комисије заказује расправу  на коју  позива оптуженог студента и подносиоца пријаве, а по 

потреби сведоке, вештаке и друга лица. 

Позив на расправу се студенту доставља јавним објављивањем на огласној табли Академије и путем 

електронске поште који студент  користи, најкасније дан пре дана одржавања расправе.  

Време и место одржавања расправе за остале учеснике у дисциплинском поступку објављује се на Огласној 

табли и путем електронске поште, најкасније дан пре дана одржавања расправе.  

Неоправдан изостанак студента не представља разлог за одлагање расправе. 

 

Члан 21. 

Расправа пред дисциплинском комисијом је усмена.  

По завршетку расправе дисциплинска комисија може да донесе: 

 одлуку о обустави дисциплинског поступка; 

 одлуку о ослобађању студента од одговорности; 

 одлуку којом студента оглашава одговорним и изриче дисциплинску меру. 

 

Члан 22. 

Одлуку о  обустави дисциплинског поступка Дисциплинска комисија доноси када утврди да је наступила 

застарелост вођења дисциплинског поступка. Застарелост покретања дисциплинског поступка наступа по 

остеку три месеца од дана сазнања за дисциплинску повреду и учиниоца, а најкасније годину дана од дана 

када је повреда учињена.  

Застарелост извршења дисциплинске мере наступа по протеку шездесет дана од дана правоснажности одлуке 

којом је изречена мера.  

 

Члан 23. 

Одлуку  о ослобађању студента од одговорности дисциплинска комисија доноси: 

 ако утврди да повреда не представља дисциплинску повреду; 



 ако постоје околности које искључују одговорност студента; 

 ако није доказано да је студент учинио дисциплинску повреду.  

 

 

Члан 24. 

Одлука о оглашавању студента одговорним садржи: 

 дисциплинску повреду за коју се студент оглашава одговорним; 

 одредбу правилника којом је предвиђена дисциплинска повреда; 

 изречену дисциплинску меру; 

 одлуку о обавези накнаде причињене штете. 

 

Члан  25. 

За једну повреду обавезе студенту се изриче једна дисциплинска мера. Када извршена повреда обухвата 

елементе две или више различитих повреда обавезе, изриче се мера предвиђена за тежу повреду дисциплине.  

 

Члан 26. 

Одлука се студенту доставља по правилу у року од три дана од дана доношења. 

 

Члан 27. 

Против одлуке дисциплинске комисије студент може поднети приговор Савету Академије у року од три 

дана од дана пријема одлуке. 

Савет Академије одлучује по приговору на седници на којој позива студента и председника дисциплинске 

комисије. У позиву се наводи време и место одржавања Савета. 

Позив се студенту доставља јавним објављивањем на огласној табли Академије и путем елетронске поште 

коју студент користи, најкасније два дана пре дана одржавања расправе. Позив председнику дисциплинске 

комисије се доставља јавним објављивањем на огласној табли и путем електронске поште. 

Неоправдан изостанак студента не представља разлог за одлагање седнице. Савет Академије решење 

дисциплинске комисије може потврдити, преиначити или вратити дисциплинској комисији на поновно 

одлучивање.   

Одлука Савета Академије је коначна. 

Члан 28. 

Одлука Савета објављује се на огласној табли Академије, а ако се ради о искључењу, уписује се у матичну 

књигу и индекс студента.  Правоснажно изречена дисциплинска мера за теже повреде дисциплине уписује се 

студенту у напомени додатка допломе.  

О  извршењу одлуке Дисциплинске комисије и Савета Академије стара се декан.  

 

Члан 29. 

Студент сноси материјалну одговорност за штету коју причини имовини Академије намерно или из крајње  

непажње.По наступању штете, декан образује Комисију за утврђивање одговорности и вредности 

причињене штете. Комисија може утврдити вредност причињене штете непосредно или на основу налаза 

стручног лица које Академија ангажује на захтев Комисије. Комисија доноси закључак којим утврђује 

вредност причињене штете и оцену да ли је штета учињена намерно или из крајње непажње.  

Уколико комисија закључи да је студент изазвао штету намерно или из крајње непажње, подноси пријаву 

Дисциплинској комисији. 

Члан 30. 

Дисциплинска комисија заказује расправу на којој позива студента да се изјасни на Закључак комисије о 

причињеној материјалној штети. 

Дисциплинска комисија доставља предлог декану Академије који доноси одлуку о накнади штете и 

обевезује студента да у примереном року изврши накнаду штете. Студент је дужан да накнади материјалну 

штету коју учини намерно или из крајње непажње.   

Одлука декана о накнади штете је коначна. 

 

 

Члан 31.  

Даном ступања на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о дисциплинској одговорности 

студената  од 14. 11. 2014. године. 



Члан 32. 

Правилник о дисциплинској одговорности ступа на снагу осам дана од  дана доношења и биће објављен на 

интранет адреси Академије.  

      

      

 


