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Дисциплински органи могу застати са поступком до окончања
кривичног поступка.
Одредбе става 2. и 3. овог члана, примењују се и на одлуку
донесену у прекршајном поступку.
ПОВРЕДЕ ОБАВЕЗА СТУДЕНАТА
Члан 5.
Повреде обавеза студената могу бити лакше и теже.

1)
2)
3)
4)
5)

Члан 6.
Лакшим повредама дисциплине сматра се:
кршење реда на предавањима, вежбама, испитима и другим
облицима наставе;
наношење материјалне штете средствима Универзитета или
факултета;
наношење увреде наставницима, сарадницима и другим радницима
Универзитета;
долазак студената на наставу, испите и на Универзитета у
алкохолисаном стању;
пријављивање испита за себе или другог за испитни рок у коме по
Статуту студент нема право да полаже испит који пријављује.

Члан 7.
Студент је дужан да надокнади материјалну штету коју учини
намерно или из крајње непажње.
Члан 8.
Тежим повредама дисцилине сматра се коришћење
недозвољених средстава на испиту и полагање противно утврђеним
правилима студија, а нарочито:
1) полагање испита уместо другог;
2) преправка и уписивање података у јавне исправе, које издаје
Универзитет;
3) преправка или дописивање података у евиденције, које води
Универзитет;
4) крађа имовине Универзитета или имовине студената;
5) изазивање туче или учествовање у тучи у просторијама
Универзитета, у дворишту испред зграде, као и изазивање нереда
на тим местима;
6) изражавање националне нетрпељивости;
7) непридржавање прописа о заштити на раду;
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8) подстрекавање, давање или помагање студенту у конзумирању
алкохола, односно наркотичких средстава и употреба тих
средстава у просторијама Универзитета;
9) више од три пута поновљене лакше повреде дисциплине из
члана 6. овог правилника.
ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ
Члан 9.
За лакше повреде дисциплине студенту се могу изрећи следеће
мере:
1. Опомена;
2. Укор.
Члан 10.
За тежу повреду дисциплине студенту се могу изрећи следеће
васпитно-дисциплинске мере:
1. Строги укор;
2. Искључење са Универзитета.
За повреде из члана 8. став 1. тачке 1. и 2. обавезно се изриче
мера искључљња са Универзитета.
Изречена дисциплинска мера искључења са Универзитета важи
12 месеци од дана када је постала извршна.
ДИСЦИПЛИНСКИ ОРГАНИ
Члан 11.
На Универзитету поступак води и изриче мере за кршење
дужности и неиспуњавање обавеза од стране студената дисциплинска
комисија првог степена на факултетима Универзитета и
дисциплинска комисија другог степена на нивоу Универзитета.
Члан 12.
Дисциплинска комисија првог степена на факултетима састоји
се од три члана и три заменика.
Председника првостепене комисије, једног члана и њихове
заменике именује наставно-научно, односно, уметничко веће
факултета из реда наставника, а једног члана и његовог заменика
именује студентски парламент факултета из реда студената.
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Комисија може радити ако су присутна најмање два члана, од
којих је један обавезно председник.
Члан 13.
Дисциплинска комисија другог степена састављена је од пет
чланова, од чега председника, два члана и њихове зменике бира Сенат
Универзитета из реда наставника Универзитета, а два члана и њихове
заменике бира Студенски парламент Универзитета из реда студената.
Мандат чланова комисије првог и другог степена је три године
и може се поновити.
ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК
Члан 14.
Пријаву за покретање дисциплинског поступка (у даљем тексту:
пријава) може поднети наставник, сараднк, свако лице запослено на
Универзитету, студент и друго заинтересовано лице.
Пријава се подноси у писаном облику и треба да садржи:
- име и презиме учиниоца;
- време, место и начин извршења повреде;
- податке о штети ако је настала;
- доказе;
- име и презиме подносиоца пријаве.
Члан 15.
Све пријаве се подносе првостепеној дисциплинској комисији
факултета на коме студира студент који је учинио повреду.
Декан подноси пријаву дисциплинској комисији за вођење
дисциплинског поступка (у даљем тексту: поступак) и налаже
Стручној служби да прибави писмену изјаву студента у вези повреде,
која му се ставља на терет.
Члан 16.
Првостепена дисциплинска комисија решењем може одбацити
дисциплинску пријаву ако утврди:
-да не испуњава услове из члана 14. овог правилника;
-да се односи на радњу која овим Правилником није утврђена
као повреда обавезе студента;
-да је наступила застарелост према одредбама овог правилника.
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Члан 17.
Дисциплински поступак се покреће захтевом за покретање
дисциплинког поступка против студента (у даљем тексту: захтев) у
писаном облику.
Захтев подноси декан на основу непосредног сазнања или на
основу пријаве у року од 15 дана од дана сазнања или подношења
пријаве.
Члан 18.
Уколико првостепена дисциплинска комисија не одбаци
дисциплинску пријаву, председник првостепене комисије подноси
захтев за вођење дисциплинског поступка.
Захтев садржи:
- име и презиме студента против кога се поступак покреће;
- време, место и начин извршења повреде;
- материјалну и другу штету (ако је настала);
- доказе.
Члан 19.
Студент против кога је покренут поступак не може да се
испише са факултета све до правоснажног окончања дисциплинског
поступка.
Члан 20.
Уколико се ради о тежим повредама дисциплине из члана 8.
став 1. тачке од 1 до 6 овог Правилника, у моменту покретања
поступка декан доноси решење о забрани полагања испита, уписа
наредне године, односно, обнови уписа, до правоснажности окончања
поступка.
Члан 21.
Ако дисциплинска комисија по пријему предлога нађе да
повреда дисциплине представља кривично дело, поднеће пријаву
надлежном јавном тужиоцу и решити да ли ће заказати усмену
расправу и донети одлуку о повреди дисциплине, или ће застати са
поступком и сачекати одлуку поводом пријаве.
Члан 22.
Када закаже расправу, дисциплинска комисија позива на
расправу окривљеног, његовог браниоца и подносиоца пријаве, а по
потреби сведоке, вештаке и друга лица.
Уз позив окривљеном доставља се предлог за покретање
поступка најкасније пет дана пре одржавања усмене расправе.
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Време и место одржавања расправе објављује се на огласној
табли факултета и Универзитета, а најкасније пет дана пре одржавања
расправе.
Члан 23.
Уколико студент против кога се води поступак, није узео себи
браниоца, у позиву за усмену расправу ће бити упозорено да то може
учинити све до правоснажног окончања поступка.
Ако окривљени има браниоца достављање позива и одлука
врши се и браниоцу.
Бранилац може бити свако пословно способно лице.
Члан 24.
У случају изостанка са расправе уредно позваног окривљеног
или његовог браниоца, она ће се одложити. Уколико се не одазову ни
на следећу заказану расправу, она ће се одржати у њиховом одсуству.
Члан 25.
Поступак пред дисциплинском комисијом је усмени и јаван.
Члан 26.
По спроведеном поступку, пошто се утврди чињенично стање,
Комисија може донети:
- одлуку о обустављању поступка (ако се утврди да је наступила
застарелост вођења поступка)
- одлуку којом се студент ослобађа одговорности (уколико се
утврди да студент није учинио повреду обавезе, да постоје
околности које искључују његову одговорност или да нема
доказа о учињеној повреди)
- одлуку о дисциплинској оговорности студента којом се изриче
дисциплинска мера.
Одлуку о одговорности студента саопштава председник
комисије, после спроведеног поступка и гласања о одговорности.
У сложенијим предметима саопштење одлуке се може
одложити.
Члан 27.
Писмени оправак одлуке, која по правилу садржи преамбулу,
изреку, образложење и правну поуку, доставља се студенту најкасније
у року од осам дана од дана доношења, уз доставницу.
Један примерак одлуке доставља се подносиоцу захтева.
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Члан 28.
Приликом изрицања дисциплинске мере узимају се у обзир
отежавајуће и олакшавајуће околности, а нарочито:
- тежина повреде и њене последице;
- степен одговорности студента;
- услови под којима је повреда учињена;
- претходно понашање студента;
- понашање студента у току поступка и сл.
ЖАЛБА НА ПРВОСТЕПЕНУ ОДЛУКУ
Члан 29.
На одлуку првостепеног дисциплинског органа право жалбе
имају:
- студент;
- његов заступник;
- декан факултета;
- лице које је поднело предлог за покретање дисциплинског
поступка.
Жалба се улаже другостепеној комисији Универзитета у року од
10 дана од дана пријема одлуке првостепеног дисциплинског органа.
Члан 30.
Жалба се улаже из следећих разлога:
- због битне повреде правила поступка;
- због погршног и непотпуно утврђеног чињеничног стања;
- због погрешне примене одредби овог правилника.
ПОСТУПАК ПРЕД ДРУГОСТЕПЕНИМ ОРГАНОМ
Члан 31.
Дисциплинска комисија другог степена Универзитета у
Крагујевцу по жалбама разматра одлуке првостепеног дисциплинског
органа на седницама на којима присуствује најмање три члана, од
којих је један председник комисије.
Дисциплинска комисија на својој седници на којој се разматра
жалба студента, позива студента који је уложио приговор, његовог
заступника, сведоке, и ако је потребно друга лица.
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Члан 32.
Против одлуке дициплинске комисије другог степена није
дозвољена жалба.
Члан 33.
Правоснажне одлуке дисциплинске комисије другог степена
објављују се на огласној табли Универзитета и факултета.
Дисциплинска комисија другог степена може одредити да се
одлука којом се изричу мере за теже повреде дисциплине, објави и на
други начин (читањем одлуке на часовима наставе, објављивањем у
студенској штампи, на зборовима студената и сл.).
Члан 34.
Изречене дисциплинске мере уписују се у студенски картон и
индекс студента, а ако је изречена мера искључења и у исписницу.
ОБНОВА ПОСТУПКА
Члан 35.
Дисциплински поступак се може обновити из следећих разлога:
- ако је незаконитим радњама студенту одузето право на
одбрану;
- ако се дисциплинска одлука заснива на лажно датим исказима;
- ако је дисциплинска одлука заснована на документима у
којима је садржан лажни податак,
- ако наступе нове околности и постане очигледно да се могу
употребити нови докази на основу којих би у дисциплинском
поступку била донета другачија одлука;
- ако је у раду дисциплинског органа учествовао члан који је
морао бити изузет,
Предлог за обнову поступка може уложити студент, његов
заступник, декан или лице које је он овласти, лице које је захтевало
вођење дисциплинског поступка. У предлогу за обнову поступка
морају бити наведени разлози због којих се захтева обнова, као и
докази на којима се заснива захтев за обнову поступка.
Члан 36.
Предлог за обнову поступка се улаже у року од 30 дана од дана
сазнања (лица које захтева обнову поступка) за разлог због кога се
захтева обнова поступка.
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