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ДИСЦИПЛИНСКЕ ПОВРЕДЕ
Појам дисциплинске повреде
Члан 6.
Дисциплинска повреда је она повреда која је овим
правилником предвиђена као дисциплинска повреда и која
представља повреду одредаба о обавезама студента.
Врсте дисциплинских повреда
Члан 7.
Дисциплинска повреда може бити лакша и тежа.
Лакше дисциплинске повреде
Члан 8.
Лакше дисциплинске повреде учињене на факултету, односно
Универзитету су:
1) кршење реда на предавањима, вежбама, испитима и другим
облицима наставе, као и ненаставним скуповима (свечаностима,
трибинама, округлим столовима, нанел дискусијама и сл.) који се
организују у просторијама факултета и Универзитета, а које није
предвиђено као тежа дисциплинска повреда;
2) намерно наношење материјалне штете средствима
факултета или Универзитета, уколико штета не прелази новчану
вредност од 20.000 динара. Дисциплинска комисија на основу
расположивих чињеница и доказа цени да ли је штета извршена
намерно или из непажње.
3) наношење увреде наставницима, сарадницима и другим
запосленима, студентима као и другим лицима која се налазе у
просторијама факултета или Универзитета;
4) долазак студента на наставу, испите и на факултет, односно
Универзитет у видно алкохолисаном стању или под дејством
опојних дрога, без манифестације агресивног понашања;
5) непридржавање прописа о заштити на раду.
Теже дисциплинске повреде
Члан 9.
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Теже дисциплинске повреде учињене на факултету, односно
Универзитету су:
1. спречавање или ометање одржавања наставе (на
предавањима,
вежбама,
колоквијумима,
лабораторијским
вежбама, испитима и другим облицима наставе) и рада у
трајању дуже од једног школског часа;
2. намерно наношење материјалне штете инфраструктури,
опреми и инвентару;
3. наношење повреде части или претње наставницима,
сарадницима и другим запосленима, студентима као и другим
лицима која се налазе у просторијама Универзитета или факултета;
4. долазак студента на наставу, испите и на факултет,
односно Универзитет у видно алкохолисаном стању или под
дејством опојних дрога, уз манифестацију агресивног понашања;
5. навођење на употребу алкохола или опојних дрога или
давање или помагање у употреби алкохола или опојних дрога
или употреба тих средстава у просторијама факултета, односно
Универзитета;
6. непоштовање забране о пушењу;
7. непридржавање прописа о заштити на раду или намерно
угрожавање безбедности непридржавањем прописа о заштити на
раду
8. коришћење или поседовање недозвољених средстава на
колоквијуму, испиту или другим испитним или предиспитним
обавезама;
9. полагање
колоквијума,
испита,
испитних
или
предиспитних обавеза противно утврђеним правилима студија;
10. полагање испитних или предиспитних обавеза уместо
другог и организовање полагања испита уместо другог и израдa
писаних радова за другог;
11. преправка и уписивање података у јавну исправу коју
издаје Факултет, односно Универзитет;
12. давање докумената (индекс, студентска идентификациона
картица) или својих лозинки за електронске сервисе (лозинке за
портал е-Студент, за е-пошту или неке друге факултетске сервисе)
другим студентима или другим физичким лицима, осим у случају
спречености студента да присуствује упису оцена за испит који је
положио, или овере индекса за редовно присуство настави;
13. преправка или дописивање података у евиденције које
води факултет, односно Универзитет;
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14. крађа имовине факултета, односно Универзитета или
имовине запослених и студената;
15. изазивање туче или учествовање у тучи у просторијама
факултета, односно Универзитета или у дворишту, као и изазивање
насиља и недоличног понашања на тим местима које подразумева:
насилно бацање предмета; уношење обележја којима се вређају
национална, расна, верска или друга осећања или на други
начин изазива мржња или нетрпељивост која може да доведе до
физичких сукоба; неовлашћени улазак у службене просторије
факултета, односно Универзитета; покушај уношења, као уношење,
или коришћење пиротехничких средстава и других предмета
и средстава којима може да се угрози безбедност студената и
запослених на факултету или Универзитету или омета ток наставе;
паљење предмета;
16. ширење националне, верске, расне и друге нетрпељивости;
17. политичко, страначко и верско организовање и деловање
у просторијама факултета, односно Универзитета;
18. неовлашћено умножавање материјала за припремање
испита (фотокопирање уџбеника и сл.) ради стављања у промет и
стицања материјалне добити;
19. неовлашћено коришћење средстава рачунског центра,
лабораторија и других организационих јединица;
20. помагање и прикривање активности свих лица која
чине дисциплинску повреду у смислу овог правилника, односно
прекршај;
21. подношење делимичних или потпуних плагијата
(нарочито радова предходно оцењених на истом или другом
факултету или универзитету) у оквиру домаћих задатака,
семинарских или семестралних радова, лабораторијских вежби
или извештаја, пројеката или других испитних или предиспитних
обавеза;
22. две правноснажно изречене опомене или два укора за
дисциплинске повреде учињене у току претходног студирања.
23. друге активности које нису наведене, а предвиђене су као
кажњиве другим прописима или општим актима Универзитета и
факултета, а које као тежу повреду оцени дисциплинска комисија.
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ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ
Врсте дисциплинских мера
Члан 10.
Учиниоцу лакше дисциплинске повреде се могу изрећи
следеће дисциплинске мере:
1. укор;
2. строги укор.
Учиниоцу теже дисциплинске повреде се могу изрећи следеће
дисциплинске мере:
1. забрана полагања неких предиспитних обавеза у једном
или више термина;
2. забрана полагања неких испита у једном или више испитних
рокова;
3. забрана полагања свих испита у једном или више испитних
рокова;
4. привремено
удаљавање
са
факултета,
односно
Универзитета;
5. искључење са студија на факултету, односно Универзитету.
Привремено удаљавање са факултета односно Универзитета
Члан 11.
Привремено удаљавање са факултета, односно Универзитета
не може бити краће од једног семестра односно једног триместра,
нити дуже од два семестра односно три триместра.
За време трајања дисциплинске мере из става 1. овог члана
студенту мирује статус на факултету, односно Универзитету.
Искључење са студија факултета, односно Универзитета
Члан 12.
Два правноснажно изречена строга укора или једно
привремено удаљавање са факултета, односно Универзитета, за
дисциплинске повреде учињене у току претходног студирања,
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повлаче при наредној тежој дисциплинској повреди дисциплинску
меру искључења са студија на факултету, односно Универзитету.
Мера искључења са студија на факултету, односно
Универзитету може се изрећи и у изузетно тешким случајевима
намерног довођења присутних на факултету, односно Универзитету
у животну опасност.
Олакшавајуће и отежавајуће околности
Члан 13.
Приликом изрицања дисциплинске мере узимају се у обзир
олакшавајуће и отежавајуће околности, а нарочито:
1) тежина повреде и њене последице;
2) степен одговорности студента;
3) услови под којима је повреда учињена;
4) претходно понашање студента;
5) понашање студента у току поступка;
6) став оштећеног ако се ради о таквој врсти повреде и сл.

