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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ                              
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ НОВИ САД 

БРОЈ: 02-405/1 

ДАТУМ: 16.03.2022. 
 

 

На основу члана 108. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 

88/2017, 27/2018 – др. закони, 73/2018, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аут. 

тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закони ), члана 55. Статута Академије уметности 

(број: 02-1156/1 од 12.11.2021. године), Савет Академије уметности на својој седници 

одржаној дана 10.03.2022. године доноси 
 

 

ПРАВИЛЛНИК 

О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ СТУДЕНАТА 

АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ НОВИ САД 
 

 

 

Предмет уређивања 

Члан  1. 

 Правилником о дисциплинској одговорности студената Академије уметности 

Нови Сад (у даљем тексту: Правилник) утврђују се обавезе студената, лакше и теже 

повреде обавеза, дисциплинске мере, дисциплински органи и правила дисциплинског 

поступка у којем се одлучује о постојању  повреде обавезе и изрицању дисциплинске 

мере. 

 

Члан  2. 

 Уписом на Академију уметности (у даљем тексту: Академија), у складу са 

Законом о високом образовању, студент стиче права и преузима обавезе предвиђене 

Статутом Универзитета у Новом Саду, Статутом Академије, другим општим актима 

Универзитета и Академије и овим Правилником. 

 

Појам студента 

Члан 3. 

 Студент Академије, у смислу овог Правилника, је домаћи или страни 

држављанин уписан на: 

- студијски програм који се реализује на Академији, 

- студијски програм који се заједнички реализује са другом високошколском 

установом. 

Студентом у смислу става 1 овог члана сматра се и студент на размени у оквиру 

програма мобилности, као и полазник програма сталног стручног усавршавања, обука и 

курсева који се остварују на Академији. 

 

Дужности и обавезе студената 

 

Члан 4. 

Студент је дужан да се придржава одредаба утврђених Законом о високом 

образовању, Статутом и општим актима Универзитета и Академије, да чува углед и да 



 3

поштује права запослених и студената Академије, да поштује прописану дисциплину 

као и уобичајена правила понашања у оквиру универзитетске академске заједнице. 

 

Члан 5. 

 Студент одговара дисциплински и материјално. 

 Дисциплинска одговорност је одговорност студента за повреду правила 

понашања и обавеза утврђених овим Правилником. 

 Материјална одговорност је одговорност за штету коју студент нанесе 

Академији. 

 Студент који повреди правила понашања и обавезе одговара дисциплински, а 

ако истовремено нанесе материјалну штету Академији, одговара дисциплински и 

материјално. 

Студент одговара за повреду обавезе која је у тренутку извршења била утврђена 

овим Правилником. 

 

Члан 6. 

Студент је дужан да надокнади материјалну штету коју учини Академији. 

 

Повреде обавеза студената 

 

Члан 7. 

Повреда обавеза студената може бити: 

- лакша повреда и 

- тежа повреда. 

 

Члан 8. 

Под лакшом повредом обавеза студената сматра се: 

1) ометање предавања, вежби, колоквијума, испита и других облика рада на 

Академији; 

2) недоличан и неодговоран однос према студентима и запосленима на Академији; 

3) непоштовање правила кућног реда Академије; 

4) недоличан и неодговоран однос током путовања или боравка ван Академије 

којим се нарушава углед Академије; 

5) наношење материјалне штете средствима Академије уколико штета не прелази 

новчану вредност од 20.000 динара. 

 

Члан 9. 

Под тежом повредом обавеза сматра се: 

1) безобзиран однос према студентима и запосленима на Академији, а нарочито: 

свако насилно понашање, физички или вербални напад на студенте или 

запослене на Академији, стављање у изглед примене силе и слично; 

2) намерно довођење у заблуду наставника, сарадника или органа Академије у 

намери да се за себе или другог прибави имовинска корист или оствари неко 

право или погодност; 

3) коришћење недозвољених средстава током полагања испита или колоквијума; 

4) ангажовање другог лица да уместо студента полаже испит или колоквијум; 

5) злонамерно ометање запослених на Академији у извођењу наставног процеса, 

као и других послова и активности; 
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6) долазак на Академију под дејством алкохола, дрога или других психоактивних 

супстанци, као и коришћење алкохола, дрога и других психоактивних супстанци 

за време боравка у просторијама Академије; 

7) уништење или оштећење имовине Академије, запосленог, студента или трећег 

лица на Академији; 

8) фалсификовање оцена, ЕСПБ бодова, потписа, преправка или дописивање 

података у евиденцијама које води Академија; 

9) подношење делимичних или потпуних плагијата у оквиру семинарских или 

семестралних радова, вежби и других предиспитних и испитних обавеза; 

10) давање нетачних података у циљу прибављања повлашћеног положаја; 

11) непоштовање правила о забрани пушења у објектима Академије; 

12) крађа односно наношење материјалне штете Академији, студентима или 

запосленима; 

13) јавно наступање без сагласности катедре, односно предметног наставника; 

14) понављање лакше дисциплинске повреде. 

 

 

Дисдиплинске мере 

Члан 10. 

За учињене повреде обавеза, студенту се може изрећи једна или више 

дисциплинских мера, и то: 

- опомена 

- укор 

- строги укор 

- искључење до једне школске године 

- искључење са студија на Академији. 

 

Дисциплинска мера опомене или укора изриче се за лакше дисциплинске 

повреде из члана 8. Правилника. 

За теже дисциплинске повреде из члана 9. Правилника изриче се мера строгог 

укора, искучења до једне школске године и мера искључења са студија на Академији, у 

зависности од врсте и околности извршења теже повреде обавеза. 

 Дисциплинска мера искључења до једне године може бити изречена као: мера 

потпуног искључења или мера делимичног искључења. 

 Дисциплинска мера поптуног искључења обухвата искључење из свих наставних 

и испитних активности на Академији, као и свих активности у просторијама и ван 

просторија Академије у којима студент учествује као представник Академије, у трајању 

од једног месеца до једне године. 

 Дисциплинска мера делимичног искључења обухвата искључење из наставних и 

испитних активности на одређеном наставном предмету, у трајању од једног месеца до 

једне године. 

 

 

Дисциплински поступак 

Члан 11. 

 Орган за вођење поступка и изрицање дисциплинских мера је Дисциплинска 

комисија (у даљем тексту: Комисија). 

 Комисија води поступак за све случајеве повреда обавеза прописаних овим 

Правилником и изриче дисциплинске мере. 
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Дисциплински поступак може се покренути у року од три месеца од дана 

сазнања за учињену повреду обавеза и учиниоца, а најкасније у року од шест месеци од 

дана када је повреда учињена. 

 

Члан 12. 

 Комисија се састоји од пет чланова од којих су три из реда наставника и два из 

реда студената. 

 Председника и чланове Комисије именује Савет Академије. 

 Председник је из реда наставника. 

Мандат чланова Комисије траје три године. 

 

Члан 13. 

 Захтев за покретање дисциплинског поступка могу поднети запослени, студенти 

и органи Академије, укључујући и органе департмана. 

Захтев за покретање дисциплинског поступка упућује се декану. 

Захтев садржи: 

- име и презиме студента против ког се захтев подноси; 

- време, место и начин извршења повреде обавезе и доказе; 

- остале податке битне за вођење дисциплинског поступка; 

- датум, име презиме и потпис подносица захтева. 

 

Члан 14.  

 Декан разматра захтев за покретање дисциплинског поступка и у року од 8 дана 

од дана подношења и доноси решење о покретању поступка уколико нађе да постоје 

основи сумње да је студент учинио повреду обавезе. 

Декан доноси решење о одбацивању захтева уколико је он поднет по протеку 

рока из члана 11. или не садржи неки од елемената из члана 13. Правилника.  

Уколико декан нађе да не постоје основи сумње да је студент учинио 

дисциплинску повреду, доноси решење о одбијању захтева као неоснованог. 

 На решење о одбацивању и решење о одбијању захтева, подносилац захтева 

може уложити приговор Савету Академије у року од 8 дана од дана достављања. 

 Дисциплински поступак је покренут када надлежни дисциплински орган 

предузме прву процесну радњу. 

 

Члан 15. 

Решење са захтевом за покретање дисциплинског поступка доставља се: 

студенту против ког се покреће поступак, шефу односно директору департмана на који 

је студент уписан и лицу које је поднело захтев за покретање дисциплинског поступка. 

Уз решење, студенту против ког је покренут дисциплински поступак, доставља 

се позив за саслушање пред комисијом. 

Позив се доставља лично или препорученом пошиљком.  

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

позивања, као и напомена да ће се расправа одржати и уколико се уредно позвани 

студент неоправдано не одазове позиву. 

 Ако се подносилац захтева за покретање дисциплинског поступка не одазове 

позиву на расправу, расправа се може одржати. 

 Расправа се може одржати и у одсуству лица позваних ради саслушања или 

давања изјава ако су доставили своје писмене изјаве које дисциплинска комисија 

оцењује као довољне доказе на основу којих може донети одлуку у поступку.  
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Члан 16. 

Када дисциплинска комисија утврди да су испуњени услови за отварање 

расправе, приступа се читању захтева за спровођење дисциплинског поступка. 

Након читања захтева, студент против којег је покренут дисциплински поступак 

износи своју одбрану. 

По саслушању одбране студента, приступа се извођењу доказа. Доказна средства 

могу бити: исправе, увиђај, саслушање сведока, саслушање вештака и стручних 

помагача и др. 

Дисциплинска комисија може да одложи расправу у случају потребе за додатним 

извођењем доказа. 

 

Члан 17. 

Дисципински поступак је по правилу јаван. 

Дисциплинска комисија може одлучити да се искључи јавност уколико оцени да 

је то потребно у циљу заштите приватности учесника у поступку. 

У току дисциплинског поступка води се записник у који се уносе сви подаци од 

значаја за одлучивање. 

 

Члан 18. 

По спроведеном поступку, дисциплинска комисија доноси решење. 

Дисциплинска комисија решењем може: 

- утврдити одговорност студента и изрећи му једну или више дисциплинских мера 

из члана 10. Правилника или 

- обуставити поступак. 

Решење се доставља: студенту против ког се води поступак, служби за студије и 

студентска питања, шефу односно директору департмана на који је студент уписан и 

подносиоцу захтева за покретање дисциплинског поступка. 

Примерак решења чува се у досијеу студента. 

 

 

Члан 19. 

Материјална одговорност је одговорност за штету коју студент проузрокује 

Академији извршењем повреде обавезе. 

Постојање штете проузроковане извршењем дисциплинске повреде, као и њену 

висину утврђује дисциплинска комисија. 

Студент за кога се утврди да је проузроковао штету, дужан је да је надокади. 

Ако штету проузрокује више студената, они одговарају солидарно. 

 

Члан 20. 

Студент незадовољан решењем о изреченој дисциплинској мери може уложити 

жалбу. Жалба се подноси Савету Академије у року од осам дана од дана достављања 

решења. 

Уколико студент не поднесе жалбу у року од осам дана од дана достављања 

првостепеног решења, решење дисциплинске комисије постаје коначно по истеку рока 

за подношење жалбе. 

Члан 21. 

Савет може: 

- одбацити жалбу као неблаговремену или поднету од неовлашћеног лица; 

- одбити жалбу као неосновану и потврдити првостепено решење дисциплинске 

комисије; 
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- усвојити жалбу и укинути  или преиначити првостепено решење; 

- укинути првостепено решење и предмет вратити дисциплинској комисији на 

поновни поступак и одучивање. 

Одлука Савета из става 1 алинеја 1, 2 и 3 је коначна. 

 

Члан 22. 

Коначна одлука доставља се студенту против ког се води поступак, служби за 

студије и студентска питања, шефу односно директору департмана на којем је студент 

уписан и подносиоцу захтева за покретање дисциплинског поступка. 

Коначна одука одлаже се у досије студента и објављује на огласној табли 

Академије. 

За извршење коначне одуке задужена је служба за студије и студентска питања. 

 

Прелазне и завршне одредбе 

 

Члан 23. 

Дисциплински поступци започети пре ступања на снагу овог Правиника 

окончаће се према прописима по којима су и започети. 

 

Члан 24. 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о 

дисциплинској одговорности студената бр. 02-8/28 од 27.11.2002. године. 

 

Члан 25. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. Правилник се 

објављује на интернет страници Академије уметности. 

. 

 

 

        Председник Савета 

 

       Др ум. Аница Радошевић Бабић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


