
 

На основу чл. 180 Статута Факултета, Савет Пољопривредног факултета на 
седници одржаној 7.04.2003. године, доноси 

 П Р А В И Л Н И К  
О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ СТУДЕНАТА 

Члан 1. 

Овим Правилником о дисциплинској одговорности студената (у даљем тексту: 
Правилник) уређује се одговорност за повреду обавеза које су утврђене овим 
Правилником и Статутом Факултета. 

Члан 2. 

Студент одговара дисциплински за лакше и теже повреде обавезе. Аакшом 
повредом обавезе сматра се: 

недолично понашање према наставницима, сарадницима и радницима 
Факултета, 
недолично понашање на јавним местима које нарушава углед и достојанство 

студената Тежом повредом обавезе сматра се: 
причињавање материјалне штете Факултету уништавањем инвентара и 
опреме Факултета, 

- преправка података у јавној исправи коју издаје Факултет, крађа имовине 
Факултета или имовине студената и радника Факултета, 
изазивање туче и нереда на Факултету, 

- употреба алкохола или долазак на Факултет у алкохолисаном стању, 
изражавање националне нетрпељивости, коришћење недозвољених средстава 
за време испита, помоћ другим кандидатима за време полагања испита, 

- друге повреде обавезе које су имале или су могле имати теже последице по 
наставу, углед и рад Факултета. 

Члан 3. 

Дисциплински органи за изрицање дисциплинских мера су: Дисциплинска 
комисија и Другостепена дисциплинска комисија. 

Дисциплинска комисија има председника и два члана. Дисциплинску комисију 
именује декан Факултета из реда наставника и асистената на период од две године. 

Члан 4. 

Дисциплинске мере које се изричу студенту за лакшу повреду обавезе су: опомена 
или укор. 

За тежу повреду дисциплине студенту се изриче: дисциплинска мера: строги укор 



 

или искључење са Факултета најдуже до једне школске године. 

Дисциплинске мере које се изричу студенту за лакше повреде обавезе у првом 

степену одлучује декан, а у другом степену Дисциплинска комисија. 

Дисциплинске мере које се изричу студенту за теже повреде обавезе у  

 
Члан 2. 

 

првом степену одлучује Дисциплинска комисија коју именује декан, а у другом 

степену Дисциплинска комисија коју именује Савет Факултета на период од 2 године. 

Другостепена Дисциплинска комисија има 3 члана. Два члана су из реда чланова 

Савета Факултета, а један из реда осталих запослених наставника или асистента. 

Члан 6. 

Дисциплинска комисија за студенте покреће поступак на предлог 

- декана Факултета 

наставника, сарадника и других радника Факултета, 

- студента, или 

- другог лица 

Дисциплински поступак се не може покренути по истеку три месеца од дана 

сазнања за повреду обевезе и учиниоца, односно од шест месеци од дана када је повреда 

учињена. 

Члан 7. 

Орган за вођење дисциплинског поступка цени постојање основа и услова за 

покретања дисциплинског поступка и у зависности од тога може захтев прихватити или 

одбацити. 

На одлуку о одбијању захтева овлашћени подносилац може уложити приговор 

другостепеном органу у року од 8 дана. 

Дисциплински поступак је покренут када надлежни дисциплински орган предузме 

прву процесну радњу. 

Члан 8. 

Захтев за покретања дисциплинског поступка обавезно се доставља студенту као и 

позив за саслушање студента пред надлежним дисциплинским органом. 

Студент потписом потврђује пријем захтева односно позива. 

У позиву се мора назначити дан, место и час одржавања расправе, разлог 

позивања као и напомена да ће се расправа одржати и ако се уредно позвани студент 

неоправдано не одазове на позив. 

Члан 9. 

Дисциплински поступак је јаван. 



 

Студент има право на одбрану. 

За време дисциплинског поступка води се записник. 

 

                                                            Члан 3. 
 

Одлука о утврђивању одговорности са поуком о правном леку доставља се 

одговорном студенту и подносиопу захтева. 

Члан 11. 

Другостепена дисциплинска комисија дужна је да о приговору одлучи најкасније у 

року од 30 дана од дана подношења истог. 

Приговор може да се одбије као неоснован, ако се утврди да је првостепена 

дисциплинска комисија правилно одлучила, а одлука се може преиначити, ако је 

неправилно утврђено чињенично стање, ако је погрешно примењено материјално право 

као и због одлуке о изреченој мери. 

Побијена одлука се укида због погрешно или непотпуно утрђеног чињеничног 

стања или због повреде правила поступка које је битно утицало на доношење одлуке. 

Члан 12. 

Овај Правилник примењује се на студенте Пољопривредног факултета на 

основним. магистарским и специјалистичким студијама. 

Члан 13. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

Факултета по усвајању. 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о дисциплинској 

одговорности студената који је донео Управни одбор Факултета 23.септембра 1998. 

године. 

Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку за његово 

доношење. 

 


