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ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 
 

На основу члана 45 Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-1812 од 31. маја 

2018. године, а сходно члану 108 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 

88/17, 27/2018-др. закон и 73/2018) и члану 94. Статута Факултета, на предлог 

Наставно-научног већа, Савет Факултета доноси: 

 
 

П Р А В И Л Н И К 
 

О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ 
СТУДЕНАТА 

 
 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником уређује се дисциплинска и материјална одговорност студената 

Економског факултета у Суботици (у даљем тексту: Факултет), Одељења у Новом Саду 

и Одељења Факултета у Бујановцу, издвојене високошколске јединице ван седишта 

Факултета, без статуса правног лица (у даљем тексту: Одељења). 

 

Члан 2. 

 

Студент одговара за повреду обавезе која је у време извршења била предвиђена овим 
Правилником. 

 
Студент одговара и материјално за штету коју намерно или из крајње непажње 

проузрокује Факултету, односно Одељењу. 
 

Члан 3. 
 

Кривична, односно прекршајна одговорност не искључује дисциплинско кажњавање за 

исто дело које је предмет кривичног, односно прекршајног поступка. 

 

II. ЛАКШЕ И ТЕЖЕ ПОВРЕДЕ ОБАВЕЗЕ 

 
Члан 4. 

 
Повреда обавезе студента може бити лакша и тежа. 

 
Члан 5. 

 

Лакшом повредом обавезе сматра се: 

 

1. Недоличан однос према студентима и запосленима на Факултету, односно 

Одељењима Факултета, 

2. Непоштовање кућног реда Факултета, односно Одељења Факултета, 
3. Ометање наставе, испита и других облика рада на Факултету, односно 

Одељењима Факултета у мањем обиму. 
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Члан. 6. 

 

Тежом повредом обавезе сматра се: 

 

1. Преправка и дописивање података у уписници (индексу), дипломи, уверењу и 

другој јавној исправи; 

2. Коришћење недозвољених начина (преписивање, припремљени одговори и 

слично) и недозвољених средстава („пушкице“, техничка помагала, техничка 

интерактивна помагала и слично) при полагању испита; 

3. Преправка или дописивање података у евиденцији коју води 
Факултет, односно Одељење; 

4. Фалсификовање потписа наставника у индексу о уредном похађању предавања 

и вежби; 

5. Крађа и уништење имовине Факултета, односно Одељења или имовине 

студента; 

6. Долазак и присуство на Факултету, односно Одељење под дејством алкохола 
или наркотичких средстава; 

7. Изазивање туче на Факултету, односно Одељењу; 

8. Довођење у заблуду наставника и органа Факултета, односно Одељења у 

намери да се неосновано остваре права и погодности или имовинска корист; 

9. Извршење  кривичног дела или прекршаја које студента чине 

недоличним за студирање; 

10. Ометање наставе, испита и других облика рада на Факултету, односно 
Одељењу у већем обиму. 

 

 

 

 

III. ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

 

Члан 7. 

 

За лакшу повреду обавезе студенту се могу изрећи дисциплинске мере:  

1. Опомена или  

2. Укор. 

 

За тежу повреду обавезе студенту се могу изрећи дисциплинске мере: 

1. Забрана полагања предиспитних и испитних обавеза и испита из предмета на којем 
је повреда обавезе учињена, у два испитна рока, 

2. Забрана полагања свих предиспитних обавеза и испита у два испитна рока, 
3. Забрана полагања свих предиспитних обавеза и испита у четири испитна рока или 

4. Искључење с Факултета. 
 

 

Дисциплинске мере за лакшу повреду обавезе студента опомена и укор могу се изрећи 

истом студенту само по једанпут. Уколико студент понови лакшу повреду обавеза, иста 

ће се сматрати тежом повредом обавезе студента. 

 

Дисциплинска мера искључења са студија на високошколској установи може се изрећи 
истом студенту неодређен број пута, али при поновном изрицању ове мере истом 

студенту она не може бити изречена у краћем трајању него у претходно изреченом 
трајању. 
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Дисциплинска мера искључења са студија на високошколској установи састоји се у 

обустави права 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 искључења са студија на високошколској установи, рачуна се према 
календарској години, почев од дана коначности о одлуке о изрицању дисциплинске мере. 

 

Код одмеравања дисциплинске мере, дисциплински орган ће у сваком појединачном 

случају ценити тежину повреде обавезе, као и све околности везане за учињену повреду и 

студента као учиниоца. 

 

Сва недозвољена средства која је студент користио приликом полагања испита одузимају 

се до коначног окончања дисциплинског поступка. 

 

IV. ДИСЦИПЛИНСКИ ОРГАНИ 

 
Члан 8. 

 
Органи за утврђивање повреде обавезе и изрицање дисциплинских мера су: 

 

1. Дисциплинска комисија у првом степену, 

2. Декан у другом степену 

 
Декан одлучује по приговору на првостепену одлуку Дисциплинске комисије. 

 

V. ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК 
 

Члан 9. 

 

Дисциплински поступак против студента за повреду обавезе води и одлуке доноси 

Дисциплинска комисија. 

 

Дисциплинска комисија има три члана, од којих два именује декан из реда наставника 

Факултета, на период од 3 године, а једног из реда студената бира Студентски парламент: 

ИО Суботица, ако се поступак води против студента из Суботице; ИО Нови Сад, ако се 

поступак води против студента из Новог Сада; ИО Бујановац, ако се поступак води 

против студента из Бујановца, на годину дана. 

 

Члан 10. 

 
Дисциплински поступак се покреће на основу пријаве наставника, сарадника, студента, 

Студентског парламента, односно запосленог на Факултету или Одељењу. 
 

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

 
Пријава из става 1. овог члана подноси се у писменом облику и садржи нарочито: име и 

презиме студента, број индекса, опис и време извршења повреде обавезе и доказе који 

указују на извршење повреде обавезе студената. 

 

Пријава за покретање дисциплинског поступка доставља се Дисциплинској комисији и 

студенту. 
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Члан 11. 

 

Дисциплинска комисија је дужна да у року од 15 дана од подношења пријаве за покретање 

дисциплинског поступка закаже расправу. 

 

Председник Дисциплинске комисије одређује дан, час и место расправе. 

 
На расправу се мора позвати и саслушати студент против кога је покренут поступак, а по 

потреби подносилац пријаве, сведоци и вештаци. 
 

Уколико је студент уредно позван, а изостанак није оправдао, расправа се може одржати 
у његовој одсутности. 

 
Члан 12. 

 

Расправа започиње читањем пријаве за покретање поступка, након чега се студент 

изјашњава о повреди обавезе која му се ставља на терет. 

 

Председник Дисциплинске комисије одлучује које ће доказе којим редом извести. 

 

По завршеном доказном поступку Комисија доноси одлуку по свом 

слободном уверењу већином гласова. 

 

Члан 13. 

 

О раду и расправи води се записник, у који се уносе они подаци за које председник 

сматра да су значајни за решавање дисциплинске ствари. 
 

Члан 14. 
 

Дисциплинска комисија може да донесе једну од следећих одлука: 
 

1. Обуставља се поступак; 
2. Студент се ослобађа одговорности; 

3. Студент се проглашава одговорним. 
 

Члан 15. 
 

У одлуци којом се студент проглашава одговорним, Комисија ће изрећи: 
 

1. за коју повреду се проглашава одговорним и околности које чине обележје 

повреде; 

2. која се мера изриче. 
 
Донесена одлука у писменој форми обавезно садржи: увод, изреку, образложење и 

поуку о правном леку. 
 

Одлука се доставља студенту против кога је поступак вођен, студентској служби 
Факултета, односно Одељења и објављује се на огласној табли Факултета, односно 

Одељења. 
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Члан 16. 

 

Против одлуке Дисциплинске комисије студент може изјавити приговор декану 

Факултета. 

 

Приговор се подносити у року од 8 дана од дана доношења одлуке. 

 
Члан 17. 

 
Декан Факултета својом одлуком може: 

 

1. Одбацити приговор, ако је неблаговремен; 

2. Одбити приговор и потврдити првостепену одлуку; 

3. Уважити приговор, укинути првостепену одлуку и вратити предмет на 

поновно одлучивање; 

4. Уважити приговор и преиначити првостепену одлуку. 

 

Члан 18. 

 

Против другостепене одлуке донесене у дисциплинском поступку студент може 

покренути поступак пред надлежним судом у року од 15 дана од дана доношења 

другостепене одлуке. 

 

VI. МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ СТУДЕНАТА 
 

Члан 19. 
 

Студент који намерно или из крајње непажње проузрокује штету дужан је да исту 
надокнади. 

 
Члан 20. 

 

Ако штету проузрокује више студената, сваки од њих је одговоран за део штете која је 

проузрокована. 

 

Ако се не може за сваког студента утврдити део штете коју је проузроковао, сматра се да 

су сви подједнако одговорни и штету надокнађују у једнаким деловима. 

 

Ако је више студената проузроковало штету кривичним делом са умишљајем, за штету 

одговарају солидарно. 

 

Члан 21. 

 

Постојање штете и околности под којима је настала, висину и ко је штету направио утврђује 
Комисија од три члана коју образује декан. 

 
Члан 22. 

 
Висина штете се утврђује на основу ценовника или књиговодствене вредности, односно 

висину штете и износ надокнаде утврђује стручна комисија формирана од стране 
декана или на основу процене штете осигуравајућег друштва код којег је имовина 

Факултета, односно Одељења осигурана. 

 

Члан 23. 
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У поступку за надокнаду штете студент се позива да надокнади штету. 

 

 

 

Ако студент не пристане да надокнади штету, Комисија доноси одлуку којом се студент 

обавезује да штету надокнади у року од 15 дана. 

 
На одлуку Комисије из претходног става студент има право приговора Савету Факултета у 

року од 8 дана. 
 

Ако студент не надокнади штету у року од два месеца од дана када је одлука постала 
коначна, декан покреће поступак за надокнаду штете пред судом. 

 
 

VII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 24. 

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на Интернет страници 

Факултета. 

 

Члан 25. 

 

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

и материјалној одговорности студената бр. 01-4592 од 12.10.2011. године, са изменама 

и допунама од 19.07.2018. године. 
 

 
Број: 01-3502 

Суботица, 15. новембар 2018. године 
 

 
      Председник Савета Факултета 

 Доц. др Никола Милићевић с.р. 

 

 

 

 

 

Правилник о дисциплинској и материјалној одговнорности студената број: 01-3502 од 15. 

новембра 2018. године, објављен je 15. новембра 2018. године, a ступио на снагу 

23.11.2018. године. 

 

Одлука о изменама и допунама Правилника о дисциплинској и материјалној 

одговорности студената донета je 27. jуна 2019. године,  објављена 28. јуна.2019. године, 

a ступила на снагу 6. јула 2019. године. 


