ВИСОКА ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ВРАЊЕ

ПРАВИЛНИК
О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ СТУДЕНАТА

Врање
Јун, 2018. године

На основу члана 63. став 1. тачка 11. Закона о високом образовању („Службени гласник
РС“, бр. 88/2017 и 27/2018) и члана 164. став 1. Статута Високе школе примењених
струковних студија у Врању, Савет Високе школе примењених струковних студија у Врању,
на седници одржаној дана 07.06.2018. године, донео је:

ПРАВИЛНИК
О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ СТУДЕНАТА
Члан 1.
Правилник о дисциплинској одговорности студената (у даљем тексту: Правилник)
Високе школе примењених струковних студија у Врању (у даљем тексту: Школа) уређује:
 Дисциплинску одговорност студената;
 Повреде дисциплине;
 Дисциплинске мере; и
 Органе за изрицање дисциплинских мера.
Члан 2.
Студенти Школе су дужни да се у Школи понашају тако да својим присуством,
активним учешћем и понашањем, доприносе што успешнијем савлађивању Наставних
планова и програма Школе, имајући у виду васпитно–образовне циљеве и друштвене задатке
Школе.
Члан 3.
У Школи се утврђују лакше и теже повреде дисциплине при утврђивању дисциплинске
одговорности студената.
Члан 4.
Лакшом повредом обавеза студената сматра се:
1) Ометање наставе;
2) Пријављивање испита за испитни рок у коме студент према Статуту Школе нема
право полагања испита;
3) Ометање испита;
4) Недозвољено пружање помоћи кандидатима који полажу испит;
5) Оштећење имовине Школе;
6) Недолично понашање према наставницима, сарадницима и осталим радницима,
студентима и другим грађанима у просторијама Школе; и
7) Свако понашање које штети угледу Школе.
Члан 5.
Тежом повредом обавеза студената сматра се:
1) Преправка података у јавној исправи коју издаје Школа;
2) Преправка или дописивање података у евиденцији коју води Школа;
3) Недозвољено коришћење текстова, белешки и сл. за време испита, промена групе
питања и сл.;
4) Крађа државне имовине или имовине студената;
5) Непридржавање прописа о заштити на раду, употреба алкохола и наркотичког
средства у Школи;
6) Изазивање туче у просторијама Школе;
7) Одбијање студента да напусти час или испит, након упозорења наставника да
исти напусти;
8) Недолично понашање студента према наставнику (свађа, претња и сл.).
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Члан 6.
На основу поднете пријаве за утврђивање дисциплинске одговорности студента
покреће се поступак за утврђивање дисциплинске одговорности студента.
Пријаву могу поднети: директор Школе, наставници, сарадници, студенти, остали
радници Школе и Студентски парламент.
Поступак за утврђивање повреде дисциплине води:
 За лакшу повреду дисциплине: директор Школе,
 За тежу повреду дисциплине: Дисциплинска комисија.
Директор не може поднети пријаву у случају у ком би био надлежан да сам, као
дисциплински орган, изрекне дисциплинску меру.
Члан 7.
Изрицање дисциплинске мере након спроведеног поступка врши:
 За лакшу повреду дисциплине: директор Школе,
 За тежу повреду дисциплине: Дисциплинска комисија.
Ако се утврди да повреда дисциплине садржи елементе кривичног дела, директор
Школе је дужан да обавести надлежан орган о томе.
Члан 8.
У Школи се утврђују следеће дисциплинске мере:
1) За лакшу повреду дисциплине:
 Опомена; и
 Укор.
2) За тежу повреду дисциплине:
 Строги укор, и
 Искључење из Школе.
Дисциплинску меру опомене изриче директор Школе усмено.
Дисциплинску меру укор изриче директор Школе усмено и евидентира се у досијеу
студента.
Дисциплинска мера строги укор објављује се на огласној табли Школе и евидентира се
у досијеу студента.
Дисциплинска мера искључења из Школе се објављује на огласној табли Школе и
евидентира се у досијеу студента.
Дициплински поступак може се покренути по истеку 3 месеца од дана сазнања за
повреду обавезе и учиниоца, а најкасније годину дана од дана када је повреда учињена.
Члан 9.
Уколико повреда дисциплине студента повлачи и материјалну штету студент ће штету
надокнадити по важећим законским прописима.
Члан 10.
Дисциплинска комисија за студенте броји три члана и три заменика. Председника,
чланове и заменике чланова Дисциплинске комисије именује на период од три године
Наставно–стручно веће Школе из редова наставника, сарадника и представника Студентског
парламента.
Члан 11.
Студент, родитељи студента и Студентски парламент имају право приговора на Одлуку
о изреченој дисциплинској мери у року од 8 дана од дана достављања.
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Приговор о изреченој мери опомена и укор подноси се у писаној форми Дисциплинској
комисији а приговор о изреченој мери строги укор и искључење из Школе подноси се у
писаној форми Савету Школе.
Члан 12.
Дисциплинска комисија доноси коначну одлуку по приговору студента на одлуку
директора Школе.
Савет Школе доноси коначну одлуку по приговору студента на одлуку Дисциплинске
комисије.
Члан 13.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о дисциплинској
одговорности студената број 612 од 10.07.2008. године.
Председник Савета Школе,
_______________________________
Сци Дамјан Станојевић, пред.
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