ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ
И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

ПРАВИЛНИК
О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ
ОДГОВОРНОСТИ СТУДЕНАТА

Београд, август 2009.

На основу члана 53. став 1. тачка 10. Закона о високом образовању Републике Србије
и члана 34. тачка 18. Статута, Савет Високе школе за пословну економију и
предузетништво у Београду, на својој седници одржаној дана 25.08.2009. године,донео
је
ПРАВИЛНИК
О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ СТУДЕНАТА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником се утврђује дисциплинско материјална одговорност студената
Високе школе за пословну економију и предузетништво у Београду (у даљем тексту:
Висока школа), лакше и теже повреде обавеза од стране студената, дисциплинске
мере које се изричу студентима и утврђују органи за покретање и вођење поступака и
изрицање дисциплинских мера.
Члан 2.
Студенти су дужни да се придржавају правила студија, да поштују дисциплину и ред на
Високој школи, да чувају углед Високе школе, студената, наставника и других радника
Високе школе, те да чувају материјална добра школе.
Члан 3.
Уколико дође до повреде дисциплине и прописаног реда или оштећења материјалних
добара студент може да одговара дисциплински и материјално.
Студент може да одговара само за повреду обавезе, која је у време настанка повреде
била утврђена Законом о високом образовању, овим Правилником и другим општим
актима Високе школе.
Члан 4.
Студент одговара када повреду учини својом кривицом.
Сматра се да постоји кривица студента, ако своју обавезу повреди умишљајно или из
нехата.
Повреда обавезе може настати чињењем недозвољене радње или пропуштањем
извршења обавезне радње.
Члан 5.
Студент који намерно или из крајње непажње проузрокује материјалну штету, дужан је
да штету надокнади.
II ОДГОВОРНОСТ ЗБОГ ПОВРЕДЕ ОБАВЕЗА
Члан 6.
Студенту се не може изрећи дисциплинска мера због повреде обавеза пре него што
буде саслушан, осим ако се без оправданих разлога не одазове позиву или одбије да
да изјаву.
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Члан 7.
Студент има право да у поступку утврђивања повреде обавеза узме браниоца који
може бити из реда наставника, сарадника или студената Високе школе.
Права браниоца у току поступка изједначена су са правима студента против кога се
води поступак.
III ПОВРЕДЕ ОБАВЕЗА
Члан 8.
Повреде обавеза студента могу бити лакше и теже.
Члан 9.
Лакше повреде обавеза су:
 Намерно или из крајње непажње наношење штете имовини Високе школе
(инвентар, опрема, зграда и др.), до 5000. дин.
 Пријављивање испита за испитни рок у коме студент по Статуту нема право
полагања испита,
 Недозвољено пружање помоћи кандидату који полаже испит,
 Неодазивање на позив органа Високе школе
 Свако понашање које нарушава углед Високе школе, наставника и студената.
Члан 10.
Теже повреде обавеза су:
 Намерно или из крајње непажње наношење штете имовини Високе школе
(инвентар, опрема, зграда и др.) преко 5000. дин.
 Ометање наставе и испита на било који начин,
 Преправка података у јавној исправи коју издаје Висока школа,
 Крађа имовине Високе школе, запослених или имовине студената,
 Непридржавање прописа о заштити на раду,
 Конзумирање на Високој школи алкохола и наркотичких средстава студената,
као и подстрекивање студената на њихову употребу,
 Уношење и употреба алкохола и наркотичких средстава у Високој школи,
 Изазивање туче или нереда у Високој школи,
 Испољавање националне, расне или верске нетрпељивости,
 Поседовање или коришћење недозвољених средстава за време полагања
испита (књига, белешки, техничких помагала, припремљених одговора),
промена групе питања и слично, или полагање испита преко другог лица,
 Угрожавање или повреда личног интегритета наставника, сарадника и других
радника Високе школе.
IV ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ ЗА ПОВРЕДУ ОБАВЕЗА СТУДЕНАТА
Члан 11.
За повреду утврђених обавеза студенту се могу изрећи дисциплинске мере: опомена,
укор, строги укор и искључење из Високе школе.
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За лакшу повреду обавеза студенту се може изрећи дисциплинска мера опомене и
укора, а за тежу повреду дисциплинска мера строгог укора и искључење из Високе
школе.
Изречена дисциплинска мера искључења из Високе школе може трајати најдуже 12
месеци од дана када је постала извршна.
V ОРГАНИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ И ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА И ИЗРИЦАЊЕ МЕРА ЗА
ПОВРЕДУ ОБАВЕЗА СТУДЕНАТА
Члан 12.
Дисциплински органи су:
 Дисциплинска комисија (првостепени орган) и
 Директор школе (другостепени орган)
Члан 13.
Дисциплинска комисија састоји се од 3 члана којa именује Савет Високе школе.
Председник и један члан именују се из реда запослених у Високој школи, а један члан
из реда студената.
Чланови Дисциплинске комисије бирају се на мандат од две школске године.
Записничара Дисциплинске комисије одређује секретар школе из реда ваннаставних
радника.
VI ПОСТУПАК ПРЕД ОРГАНИМА ЗА ПОКРЕТАЊЕ И ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
Члан 14.
Пријаву о повреди коју је учинио студент може поднети сваки радник и студент школе.
Пријава садржи:
 Назив органа коме се упућује,
 Име и презиме студента и број индекса,
 Време, место, начин извршења и опис повреде обавезе од стране студента,
 Доказе и сл.
Члан 15.
На основу пријаве о учињеној повреди, директор подноси захтев за покретање
дисциплинског поступка а секретар захтев за утврђивање постојања случаја
скривљеног чињења материјалне штете у Високој школи. Захтев се подноси комисији
из члана 12. алинеја 1. овог правилиника.
Члан 16.
Дисциплински поступак не може се покретати по истеку три месеца од дана сазнања за
повреду обавезе и учиниоца, односно шест месеци од дана када је повреда учињена.

Члан 17.
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По добијању захтева за покретање дисциплинског поступка Дисциплинска комисија
заказује рочиште за главни претрес на кога позива окривљеног, његовог браниоца и
подносиоца пријаве, а по потреби сведоке, вештаке и друга лица.
Уз позив окривљеном студенту се доставља један примерак захтева за покретање
дисциплинског поступка.
Позив са захтевом мора се доставити окривљеном студенту најкасније три дана пре
одржавања рочишта за главни претрес.
Члан 18.
Када Дисциплинска комисија оцени да радња окривљеног поред повреде обавезе
студента представља и друго кажњиво дело, обавестиће надлежни орган гоњења.
У случају из претходног става, Дисциплинска комисија није везана вођењем других
поступака против студента – учиниоца дела.
Члан 19.
Претрес пред Дисциплинском комисијом је јавни и усмени, осим када Комисија због
природе повреде обавезе претрес прогласи тајним.
Члан 20.
Чланови Дисциплинске комисије су у вршењу своје функције независни и одлучују по
слободном уверењу.
Члан 21.
Дисциплинска комисија не може изрећи дисциплинску меру уколико окривљеном није
пружена прилика да се брани.
Окривљеном који је уредно позван, а неоправдано се не одазове позиву, може се
изрећи дисциплинска мера у одсуству.
Члан 22.
Одлуком Дисциплинске комисије окривљени се оглашава кривим и кажњава се за
повреду обавезе или се ослобађа одговорности.
Ако је повредом обавезе студента нанета Високој школи имовинска штета, истом
одлуком ће се изрећи мера накнаде учињене штете или одлучити о вођењу засебног
поступка о накнади штете.
Члан 23
Против одлуке Дисциплинске комисије, којом је изречена дисциплинска мера, студент и
подносилац захтева могу поднети приговор директору Високе школе року од 5 дана од
пријема одлуке.
Директор Високе школе доноси одлуку по приговору најкасније у року од 8 дана од
дана подношења приговора.
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Директор може да потврди, преиначи или поништи одлуку којом је изречена
дисциплинска мера.
Одлука директора је коначна у дисциплинском поступку.
Члан 24.
Извршне одлуке Дисциплинске комисије, односно директора, достављају се служби за
основне студије, студентској служби, ради извршења и уписивања у књигу евиденције
и објављују се на огласној табли Школе.
Извршење изречених дисциплинских мера застарева у року од 6 месеци рачунајући од
дана правоснажности одлуке.
Изречене дисциплинске мере бришу се из евиденције у року од 2 године од уношења у
евиденцију.
VII ОДГОВОРНОСТ ЗА МАТЕРИЈАЛНУ ШТЕТУ
Члан 25.
Студент који намерно или из крајње непажње проузрокује Високој школи материјалну
штету, дужан је да штету надокнади.
Штета може бити проузрокована извтшеном радњом или пропуштањем извршења
радње коју је студент био дужан да изврши.
Члан 26.
Када штету проузрокује више студената, сваки студент одговара за онај део штете коју
је проузроковао.
Када није могуће утврдити део штете за сваког студента, сматра се да су студенти
подједнако одговорни и штету надокнађују солидарно.
Члан 27.
Поступак за утврђивање материјалне одговорности студената спроводе органи члана
12. овог Правилника, према одредбама овог Правилника.
Члан 28.
Висина штете може се утврђивати на основу књиговодствене вредности оштећене
ствари, на основу њене тржишне вредности, на основу вредности изражене у фактури,
комисијски или вештачењем.
Члан 29.
У поступку утврђивања штете и одговорности за исту, студенту се мора пружити
могућност да се изјасни о свим битним чињеницама и околностима од утицаја на
насталу штету.
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Члан 30.
На одлуку Дисциплинске комисије о накнади проузроковане штете, студент има право
приговора директору Високе школе у року од 5 дана од дана пријема одлуке.
Директор може да потврди, преиначи или поништи одлуку Дисциплинске комисије и то
у року од 8 дана од дана подношења приговора.
Члан 31.
Штета се може надокнадити поправком оштећене ствари, заменом за другу исте
вредности и намене ствар или накнадом њене вредности у новцу.
Ако студент не надокнади штету по коначној одлуци у остављеном року, накнада штете
остварује се у поступку пред судом.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.
Предмети по којима није донета коначна одлука до ступања на снагу овог Правилника,
окончаће се по одредбама овог Правилника, уколико оне нису неповољније по
студента.
Члан 33.
Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку предвиђеним за
његово доношење.
Члан 34.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Високе
школе.

Председник Савета
Др Зоран Радуловић с.р.
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