
На основу члана 108. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр.
88/2017) и члана 65, став 1, тачка 11 Статута Правног факултета за привреду и
правосуђе у Новом Саду (у даљем тексту: Факултет) бр. 80/1-16/3 од 14.2.2018.
године, Савет Правног факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду, на
седници одржаној 26.6.2018. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ СТУДЕНАТА

Опште одредбе

Члан 1.
Овим Правилником одређује се број и врста дисциплинских мера које се

примењују према студенту који је дисциплински одговоран за повреду правила
рада, студирања и кућног реда на Правном факултету за привреду и правосуђе
Универзитета Привредна академија у Новом Саду (у даљем тексту : Факултет).

Члан 2.
Тежом повредом обавезе студента сматра се:

 Преправка или дописивање података у исправи, документу или евиденцији
коју издаје, односно води факултет, или фалсификовање исте;

 Крађа или намерно уништавање имовине факултета, запосленог или
студента;

 Долазак или присуство на факултету под дејством алкохола или
наркотичког средства;

 Неовлашћено бављење обликом привредне делатности на факултету;

 Вређање или клевета запосленог на факултету или студента;

 Онемогућавање запосленог на факултету или студента у извршавању својих
права и обавеза, или ометање наставе, испита и других облика рада на
факултету;

 Одбијање или непоступање по изричитом упутству овлашћеног лица на
факултету или органа факултета у вези са правилима рада или коришћењем
имовине факултета;

 Довођење у заблуду запосленог на факултету или органа факултета, у
намери да се остваре права и погодности или имовинска корист;



 Физички напад на запосленог или студента, или изазивање туче на
факултету;

 Изношење и проношење, путем средстава јавног информисања и на јавним
скуповима, неистинитих тврдњи којима се наноси штета угледу факултета;

 Извршење кривичног дела или прекршаја на факултету, који студента чини
неподобним за студирање;

 Тежом повредом сматра се три или више пута поновљена лакша повреда.

Члан 3.
Лакшом повредом обавеза студента сматра се:

 Недоличан однос према запосленом и студенту;

 Непоштовање кућног реда на факултету;

 Ометање наставе, испита и других облика рада на факултету, мањег обима;

 Оштећење или уништење имовине факултета мањег обима, или несавестан
однос према имовини факултета;

 Коришћење недозвољених начина при полагању испита.

Изрицање дисциплинске мере

Члан 4.
Одлуку о изрицању дисциплинске мере доноси Декан Факултета након:

 самосталног утврђивања постојања одговорности за повреду обавеза од
стране студената;

 пријема закључка дисциплинске комисије којим се утврђује постојање
одговорности за повреду обавеза од стране студената.
За једну повреду обавезе студенту се изриче једна дисциплинска мера.

Члан 5.
При избору и одмеравању дисциплинске мере узима се у обзир степен

одговорности студента, тежина повреде и њене последице, субјективне и
објективне околности под којима је извршена повреда обавеза и сва друга питања
која би могла бити од утицаја на избор и одређивање дисциплинске мере.

Дисциплинске мере

Члан 6.



За тежу повреду обавеза студенту се могу изрећи дисциплинске мере:

1. Строги укор;
2. Забрана изласка на испите у наредна три испитна рока;
3. Привремено удаљавање са Факултета у трајању до једне године;
4. Опомена пред искључење са Факултета;
5. Искључење са Факултета.

Члан 7.
За лакшу повреду обавеза студенту се могу изрећи дисциплинске мере:

1. Опомена или
2. Укор.

Члан 8.
Дисциплинске мере: опомена, укор, строги укор, забрана изласка на испите

у наредна три испитна рока и опомена пред искључење са Факултета могу се
изрећи истом студенту свака само по једном.

Члан 9.
Дисциплинска мера привременог удаљавања са Факултета у трајању до

једне године (у даљем тексту: привремено удаљавање са Факултета) може се
изрећи студенту неодређен број пута, али тако да при поновном изрицању ове мере,
она не може бити изречена у краћем трајању него у претходно изреченом трајању.

Дисциплинска мера привременог удаљавања са Факултета састоји се у
обустави права и обавеза студента, у периоду трајања на који је изречена, односно
у немогућности студента да учествује у облицима провере знања и да предузима
било какве административно – правне радње у вези са регулисањем свог
студентског статуса.

Период трајања привременог удаљавања са Факултета, рачуна се према
календарској години, почев од дана коначности одлуке о изрицању дисциплинске
мере.

Члан 10.
Дисциплинска мера искључења са Факултета састоји се у губљењу статуса

студента, односно у немогућности студента да настави даље школовање.
Дисциплинска мера искључења са Факултета може се изрећи студенту само

једном, и након коначности одлуке о изрицању дисциплинске мере студенту
престаје даље школовање.

Студент коме је изречена дисциплинска мера искључења са Факултета може
поново уписати Факултет тек након протека три календарске године, почев од дана
коначности одлуке о изрицању дисциплинске мере.

Право жалбе

Члан 11.
Студент коме је изречена дисциплинска мера има право жалбе Наставно -

научном већу у року од осам (8) дана од пријема одлуке.



Упис изречене мере

Члан 12.
Одлука о изрицању дисциплинске мере уписује се у индекс и матичну

евиденцију студента коме је изречена.
Поред дисциплинске мере, у студентску књижицу се уписује и назив

повреде због које је изречена.
Упис мере у студентску књижицу потписује Декан Факултета.

Завршна одредба

Члан 13.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној

табли Факултета.
Одредбе Правилника примењиваће се на дисциплинске поступке који се

покрену по његовом ступању на снагу.

Председник Савета Факултета

_____________________________
Проф. др Жељко Бјелајац


