
 

На основу члана 164. Статута, на својој 2. седници, одржаној 20.09.2007. године,  
Савет Високе школе за спорт струковних студија донео је 

 

 ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ 
ОДГОВОРНОСТИ СТУДЕНАТА 

 

Члан 1. 

               Студенти су дужни да у Школи, као и ван ње, чувају углед Школе и да се 
дисциплиновано понашају. 

               Уколико дође до повреде обавезе коју је својим поступком, односно радом 
учинио, или ако је пропустио да испуни своје обавезе, студент може да одговара 
дисциплински и материјално. 

Члан 2. 

               Повреде обавеза могу бити лакше и теже.  

               Лакше повреде обавеза су: 

               - недозвољено ометање наставе и испита на било који начин 

               - долазак на предавања и друге облике наставе под дејством алкохола или 

                 наркотикa  

               - коришћење недозвољених средстава при полагању испита ( преписивање, 

                  употреба припремљених бележака ) 

               - вербално насиље ( псовке, вређање, омаловажавање, уношење у лице и  

                 други облици насиља)  над студентом или запосленим у Школи 

               - намерно оштећење имовине Школе 
     

               Теже повреде обавеза су:  

               - самовољно  фалсификовање, преправке или дописивање  података  из      



                 евиденције  коју води Школа и јавних исправа које издаје Школа 

               - крађа имовине Школе или имовине студената 

               - изазивање националне и верске нетрпељивости 

               - недозвољено  коришћење  туђе  помоћи  при  полагању  испита ,   као   и  

                  упућивање другог лица ради полагања испита 

               - подстрекавање ,  односно  давање  или  помагање  студенту  у  употреби  

                  алкохола, односно наркотичних средстава  

               - пушење у просторијама Школе 

               - изазивање и/или учествовање у тучи у просторијама Школе или ван ње 

               - физичко насиље над студентом или запосленим у Школи 

               - више пута поновљена лакша повреда обавеза 

Члан 3. 

               За повреду утврђене обавезе студенту се може изрећи васпитно-
дисциплинска мера:  опомена или укор ( за лакше повреде), строги укор, забрана 
изласка на 1 или више испитних рокова ( може се изрећи као самостала  мера 
или заједно са строгим укором ) или искључење из Школе ( за теже повреде ). 

               Васпитно-дисциплинска мера изриче се за школску годину у којој је 
учињена повреда обавеза, односно до 30. септембра текуће године. Извршење 
дисциплинске мере искључења из Школе, може се одложити на период од шест 
месеци, ако надлежни орган оцени да би одлагањем било постигнуто васпитно 
дејство мере, уз услов да студент у периоду за које је одлагање одређено не изврши 
повреду обавеза и дужности. 

Члан 4. 

               Дисциплински поступак може се покренути у року од три месеца од дана 
сазнања за повреду обавезе и учиниоца, а најкасније шест месеци од дана када је 
повреда учињена. 

               За утврђивање одговорности студената, вођење поступка и изрицање 
дисциплинских мера, надлежна је Дисциплинска комисија. 

               Дисциплинска комисија има председника, два члана и њихове заменике 
које именује Директор Школе. 

              



               Мандат чланова Дисциплинске комисије траје две године. 

Члан 5. 

               Захтев за покретање дисциплинског поступка доноси Директор Школе на 
основу пријаве студента, наставника или другог радника Школе. 

               Поступак по пријави за покретање дисциплинског поступка за утврђивање 
одговорности студента је хитан. 

                Захтев за покретање поступка садржи: име и презиме студента, број 
индекса, кратак опис учињене повреде са навођењем доказа и друге чињенице за 
покретање поступка. 

Члан 6. 

               Дисциплинска комисија је дужна да у року од 15 ( петнаест дана ) од дана 
пријема захтева одржи седницу ради утврђивања разлога за спровођење претходног 
поступка, или заказивање расправе за утврђивање одговорности и изрицање мере, 
на коју се позивају пријављени студенти и подносилац пријаве. 

               Ако одреди спровођење претходног поступка, закључком о спровођењу 
претходног поступка одређују се докази који ће се прикупљати, као и рок у коме се 
мора спровести претходни поступак. 

               Претходни поступак се мора спровести у року од 15 дана, сем у изузетно 
оправданим случајевима, када се тај рок може продужити највише за наредних 15 
дана. 

Члан 7. 

               Дисциплинска комисија на главној расправи спроводи извођење доказа и 
може донети једну од следећих одлука: студент се ослобађа одговорности, или да 
му се изриче одређена дисциплинска мера. 

Члан 8. 

               До доношења одлуке Дисциплинске комисије, студент има право да 
учествује у наставном процесу. 

Члан 9. 

               Дисциплинска комисија ради у седницама. Одлуке се доносе већином 
гласова чланова Дисциплинске комисије.           

                Чланови Дисциплинске комисије дужни су да савесно испуњавају своја 
права и обавезе и у раду су независни. 

 



 

Члан 10. 

               Дисциплински поступак за утврђивање одговорности студената, не може 
се покренути нити водити по истеку  рока од шест месеци од дана сазнања за 
повреду и починиоца. 

Члан 11. 

               Против одлуке којом је студенту изречена дисциплинска мера, студент 
може да поднесе приговор Директору Школе, најкасније у року од 15 дана  од дана 
пријема одлуке. 

               Приговор се подноси преко Дисциплинске комисије која исти са списима 
доставља Директору. 

               Директор Школе може да преиначи, потврди, или укине одлуку којом је 
изречена дисциплинска мера. 

               Решење које доноси Директор је коначно. 

Члан 12. 

               Изречена дисциплинска мера се извршава након коначне одлуке, тако што 
се : 

               - опомена саопштава студенту коме је изречена 

               - укор и строги укор истичу на огласној табли Школе 

               -искључење из Школе издавањем исписнице 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ СТУДЕНАТА 

 

Члан 13. 

               Студент који учини имовинску штету Школи из крајње непажње или 
намерно, дужан је да је надокнади.                                

               Одговорност студента, висину материјалне штете и начин надокнаде 
утврђује Дисциплинска комисија после спроведеног поступка. 
  
               На одлуку Дисциплинске комисије студент може поднети приговор 
Директору Школе у року од 15 дана од дана предаје одлуке. 

               Директор Школе дужан је да у року од 15 дана одлучи по приговору. 

 

                                                                                ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

                                                                          проф. др Миладин Радисављевић 

 
 


