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На основу члана 53. став 1. тачка 10) и члана 93. Закона о високом 

образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – аутентично тумачење и 
68/2015) и члана 46. став 1. тачка 10. Статута Факултета за дипломатију и 
безбедност Универзитета „Унион-Никола Тесла“ у Београду (у даљем тексту: 
Факултет), Савет Факултета, на седници одржаној дана 1. октобра 2015. године, 
доноси 

 
 

П Р А В И Л Н И К 
 

О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ СТУДЕНАТА 
 
 

Члан 1. 
Студент је дисциплински одговоран за повреде обавеза студената прописане 

Правилником о дисциплинској одговорности студената (у даљем тексту: 
Правилник). 

Одговорност за кривична дела или прекршај не искључују дисциплинску 
одговорност студента. 

Повреде обавеза студената могу бити лакше и теже. 
 

 
Члан 2. 

Лакше повреде обавеза студената јесу: 
- недолично понашање према наставном и ненаставном особљу 
  Факултета; 
- ометање наставе, испита и других облика рада на Факултету, мањег 
  обима; 
- намерно оштећење или уништење имовине Факултета, мањег 
  обима. 
 

 
Члан 3. 

Теже повреде обавеза студената јесу: 
- преправка, уношење и брисање података у јавној исправи и 
  евиденцији, коју води Факултет; 
- фалсификовање јавних исправа које издаје Факултет; 
- полагање пријемног испита, испита у току студија и предиспитних 
  обавеза за другу особу, која је студент Факултета; 
- полагање пријемног испита, испита у току студија и предиспитних 
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  обавеза од стране друге особе за студента Факултета; 
- коришћење недозвољених средстава на пријемном испиту, 
  предиспитним обавезама и испитима у току студија, који припадају 
  електронским видовима комуникација; 
- наношење увреда наставном и ненаставном особљу Факултета; 
- изношење и проношење неистинитих тврдњи на јавним скуповима, 
  путем средстава јавног информисања или другим путем, којим се 
  наноси штета угледу Факултета у јавности; 
- изазивање туче и насиља на Факултету; 
- изазивање националне, верске и расне мржње и нетрпељивости; 
- два или више пута поновљена лакша повреда обавезе студента. 
 

 
Члан 4. 

За лакшу повреду обавезе студенту се може изрећи једна од следећих 
дисциплинских мера: 

 
1. опомена; 
2. укор. 
 
 

Члан 5. 
За тежу повреду обавезе студенту се може изрећи једна од следећих 

дисциплинских мера: 
 
1. строги укор; 
2. забрана изласка на испите у наредна три испитна рока; 
3. искључење студента са студија. 
 

 
Члан 6. 

Дисциплински поступак против студента покреће декан Факултета. 
Захтев са образложењем за покретање поступка доставља се студенту против 

кога је покренут поступак и Дисциплинској комисији. 
 

 
Члан 7. 

Дисциплински поступак води Дисциплинска комисија, коју именује декан 
Факултета. 

Дисциплинска комисија састоји се од три члана, од којих је један из редова 
наставника (уједно и председник Комисије), секретар Факултета и председник 
Студентског парламента. 

 
 

Члан 8. 
Студент има право да се у току дисциплинског поступка брани сам или 

преко заступника. 
Студент мора бити саслушан, осим ако се без оправданог разлога не одазове 

уредно достављеном позиву. 
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Члан 9. 
При избору и одмеравању дисциплинске мере, узима се у обзир степен 

одговорности студента, тежина повреде и њене последице, субјективне и 
објективне околности под којима је извршена повреда обавезе и о свим другим 
околностима које би могле бити од утицаја на избор и одмеравање дисциплинске 
мере. 

Члан 10. 
О току дисциплинског поступка води се записник. 
 

 
Члан 11. 

Дисциплинска комисија доноси одлуку већином гласова чланова комисије. 
 

 
Члан 12. 

Дисциплинска комисија доноси једну од следећих одлука: 
 
1. ослобађа студента од одговорности; 
2. обуставља поступак услед застарелости; 
3. изриче одређену дисциплинску меру због учињене повреде обавезе. 
 

 
Члан 13. 

Против одлуке Дисциплинске комисије студент може поднети приговор 
Савету Факултета, у року од 8 (осам) дана од дана пријема одлуке. 

Одлука Савета Факултета по приговору је коначна. 
 

 
Члан 14. 

Одлука о изрицању дисциплинске мере извршава се уписом дисциплинске 
мере у студентску књижицу и матичну евиденцију студента. 

Упис мере у студентску књижицу потписује декан Факултета. 
 

 
Члан 15. 

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. 

 
 
 
 
 

                                                                              ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
    
                                                                         дипл. инж. Александар Алексић 
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