На пснпву шлана 63. став 1. ташка 11. и шлана 108. Закпна п виспкпм пбразпваоу
(„Службени гласник РС" брпј 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. зaкoн, 67/2019, 6/2020 - др.
зaкoни, 11/2021 - aутeнтишнo тумaшeоe, 67/2021 и 67/2021 - др. зaкoн) и шлана 41. став 1. ташка
16. Статута Технплпщкпг факултета Нпви Сад (020-289/1 пд 25.02.2021. гпдине), Савет
Технплпщкпг факултета Нпви Сад на седници пдржанпј дана 06.10.2021. гпдине дпнпси
ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ СТУДЕНАТА
ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА НОВИ САД
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилникпм п дисциплинскпј пдгпвпрнпсти студената Технплпщкпг факултета Нпви
Сад (у даљем тексту: Правилник) утврђују се пбавезе студената, кап и пбавезе шијпм ппвредпм
студент снпси дисциплинску пдгпвпрнпст, лакще и теже ппвреде пбавезе студената,
дисциплинске мере, дисциплински пргани и правила дисциплинскпг ппступка у кпјем се
пдлушује п ппстпјаоу дисциплинске ппвреде и изрицаоу дисциплинске мере.
Члан 2.
Студент Технплпщкпг факултета Нпви Сад (у даљем тексту: Факултета) у смислу пвпг
Правилника јесте физишкп лице уписанп на студије на Факултету, кап и гпстујући студент.
Члан 3.
Студент Факултета дужан је:
1. да се придржава прпписа утврђених:
 Закпнпм п виспкпм пбразпваоу (у даљем тексту: Закпн),
 Статутпм Универзитета у Нпвпм Саду (у даљем тексту: Статут
Универзитета),
 Статутпм Факултета (у даљем тексту: Статут),
 ппщтим актима Универзитета и Факултета,
2. да шува углед и да ппщтује права заппслених и студената на Факултету,
3. да ппщтује прпписану дисциплину и упбишајена правила ппнащаоа у пквиру
универзитетске академске заједнице, и
4. да уреднп изврщава свпје пбавезе.
Члан 4.
Студент је дужан да надпкнади материјалну щтету кпју је ушинип намернп или из
крајое непажое.
ДИСЦИПЛИНСКЕ ПОВРЕДЕ
Члан 5.
Дисциплинска ппвреда је пна ппвреда кпја је Правилникпм предвиђена кап
дисциплинска ппвреда, кпја представља ппвреду пдредаба п пбавезама студената и кпја је
ушиоена са намерпм или крајопм непажопм.
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Правнпснажнп утврђена пдгпвпрнпст за дисциплинску ппвреду кпја има пбележја
кривишнпг дела или прекрщаја не искљушује мпгућнпст впђеоа кривишнпг или прекрщајнпг
ппступка.
Дисциплинске ппвреде мпгу да буду лакще и теже.
Члан 6.
Лакще дисциплинске ппвреде су:
1. крщеое реда на предаваоима, вежбама, испитима и другим пблицима наставе,
кпје није предвиђенп кап тежа дисциплинска ппвреда;
2. намернп нанпщеое материјалне щтете средствима Факултета, укпликп щтета не
прелази нпвшану вреднпст пд 30.000,00 динара;
3. вређаое наставника, сарадника и псталих заппслених, студената, кап и гпстију
Факултета;
4. дплазак студената на наставу, испите и на Факултет у виднп алкпхплисанпм
стаоу, ппд дејствпм дрпга или других психпактивних супстанци;
5. непридржаваое прпписа п защтити на раду.
Члан 7.
Теже дисциплинске ппвреде су:
1. намернп нанпщеое материјалне щтете средствима Факултета, укпликп щтета
прелази нпвшану вреднпст пд 30.000,00 динара;
2. кприщћеое недпзвпљених средстава на испиту и пплагаое испита прптивнп
утврђеним правилима студија;
3. пплагаое испита у кприст другпг студента;
4. преправка и уписиваое ппдатака у јавну исправу кпју издаје Факултет, кап и
оихпвп кприщћеое;
5. преправка или дпписиваое ппдатака у евиденције кпје впди Факултет, кап и
оихпвп кприщћеое;
6. крађа импвине Факултета или импвине заппслених и студената;
7. изазиваое туше или ушествпваое у туши у прпстпријама Факултета, кап и
изазиваое нереда;
8. щиреое наципналне, верске, расне и друге нетрепељивпсти;
9. намернп угрпжаваое безбеднпсти непридржаваоем прпписа п защтити на
раду;
10. упптреба алкпхпла на Факултету, дрпга и других психпактивних супстанци за
време бправка у прпстпријама Факултета;
11. навпђеое на упптребу алкпхпла, дрпга или психпактивних супстанци или
даваое или ппмагаое у упптреби алкпхпла, дрпга или других психпактивних
супстанци;
12. пплитишкп, странашкп и верскп прганизпваое и делпваое у прпстпријама
Факултета:
13. насилнп спрешаваое пдржаваоа наставе на Факултету;
14. непвлащћенп умнпжаваое материјала за припремаое испита (фптпкппираое
учбеника и учбенишкпг материјала) ради стављаоа у прпмет и стицаоа
материјалне дпбити;
15. ппнављаое лакще дисциплинске ппвреде за кпју је изрешена пппмена или укпр
за дисциплинску ппвреду пд стране недлежних пргана у складу са
Правилникпм, у тпку студија;
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ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ
Члан 8.
Студенту - ушинипцу дисциплинске ппвреде се мпгу изрећи дисциплинске мере:
1. пппмена;
2. укпр;
3. стрпги укпр;
4. суспензија пплагаоа испита;
5. искљушеое са Факултета.
Члан 9.
Оппмена и укпр се изришу ушинипцу лакще дициплинске ппвреде, а стрпги укпр,
суспензија пплагаоа испита и искљушеое са Факултета ушинипцу теже дисциплинске ппвреде.
Члан 10.
Суспензија пплагаоа испита мпже трајати дп два наредна испитна рпка.
Члан 11.
Два правнпснажнп изрешена стрпга укпра или једна супсензија пплагаоа испита, за
дисциплинске ппвреде тпкпм студираоа, ппвлаше при нареднпј тежпј дисциплинскпј ппвреди
изрицаое дисциплинске мере искљушеое са Факултета.
Мера искљушеоа са Факултета мпже се изрећи и у изузетнп тещким слушајевима
намернпг дпвпђеоа присутних на Факултету у живптну ппаснпст.
Члан 12.
Приликпм изрицаоа дисциплинске мере узимају се у пбзир плакщавајуће и
птежавајуће пкплнпсти, а нарпшитп:
1. тежина ппвреде и оене ппследице;
2. степен пдгпвпрнпсти ушинипца;
3. услпви ппд кпјим је ппвреда ушиоена;
4. претхпднп ппнащаое ушинипца;
5. ппнащаое ушинипца у тпку ппступка;
6. став пщтећенпг.
ДИСЦИПЛИНСКИ ОРГАНИ
Члан 13.
Дисциплински пргани кпји впде дисциплински ппступак су:
1. Дисциплинска кпмисија Факултета кап првпстепени прган (у даљем тексту:
Кпмисија);
2. Савет Факултета кпји ппступа кап другпстепени прган.
Члан 14.
Кпмисија има три шлана.
Председника Кпмисије и једнпг шлана бира Наставнп-наушнп веће Факултета из реда
наставника, а једнпг шлана бира Студентски парламент Факултета из реда студената.
Првпстепенпм ппступку присуствује и записнишар кпјег именује декан Факултета.
Члан 15.
Мандат шланпва Кпмисије из реда наставника траје три гпдине, а мандат шланпва из
реда студената траје једну гпдину.
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ПРВОСТЕПЕНИ ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК
Члан 16.
Дисциплинску пријаву мпже ппднети наставник, сарадник, лице заппсленп на
Факултету, студент и другп заинтереспванп лице.
У дисциплинскпј пријави се мпрају назнашити:
 име и презиме студента ушинипца ппвреде;
 време, местп и нашин изврщеоа дисциплинске ппвреде;
 ппдатке п щтети акп је настала;
 дпказе;
 пптпис ппднпсипца.
Пријава се ппднпси декану Факултета у писанпм пблику прекп писарнице Факултета или
редпвнпм ппщтпм.
Члан 17.
Пре дпнпщеоа пдлуке п дисциплинскпј пријави декан Факултета ће налпжити Правнпј
и ппщтпј служби Факултета да прибави писану изјаву ушинипца у вези са дисциплинскпм
ппвредпм кпја му се ставља на терет.
Дисциплинску пријаву ће декан рещеоем пдбити акп утврди да ппвреда не представља
дисциплинску ппвреду предвиђену пвим Правилникпм.
Дисциплинску пријаву декан ће рещеоем пдбацити акп утврди да је наступила
застарелпст ппкретаоа дисциплинскпг ппступка.
Дисциплински пoступaк нe мoжe сe пoкрeнути пo истeку три мeсeцa oд дaнa сaзнaоa зa
пoврeду oбaвeзe и ушиниoцa, a нajкaсниje гoдину дaнa oд дaнa кaдa je пoврeдa ушиоeнa.
Члан 18.
Акп декан сматра да навпди дисциплинске пријаве дају пснпва за впђеое
дисциплинскпг ппступка дпнеће Одлуку п ппкретаоу дисциплинскпг ппступка.
Одлука п ппкретаое дисциплинскпг ппступка садржи:
1. име и презиме студента ушинипца ппвреде прптив кпга се ппкреће ппступак;
2. ппис дисциплинске ппвреде и пдредбу Правилника у кпјпј је предвиђена;
3. пкплнпсти из кпјих прпизилази пснпванпст сумое да је студент ушинип
дисциплинску ппвреду;
4. дпказе.
Одлука п ппкретаоу дисциплинскпг ппступка дпставља се Кпмисији у рпку пд 3 дана пд
дана дпнпщеоа.
Члан 19.
Студент прптив кпг је ппкренут дисциплински ппступак не мпже да се испище са
Факултета све дп пкпншаоа дисциплинскпг ппступка.
Дп правнпснажнпг пкпншаоа дисциплинскпг ппступка студент има правп да пбавља
наставне и ваннаставне активнпсти.
Члан 20.
Пп пријему Одлукe п ппкретаоу дисциплинскпг ппступка председник Кпмисије заказује
расправу на кпју ппзива студента ушинипца ппвреде и ппднпсипца пријаве, а пп пптреби
сведпке и друга лица.
Правник Факултета пружа струшну ппмпћ тпкпм впђеоа дисциплинскпг ппступка.
У ппзиву ће се студент ппушити да има правп да ангажује бранипца кпји мпже
присуствпвати расправи. Уз ппзив се студенту дпставља и Одлука п ппкретаоу дисциплинскпг
пoступкa. Ппзив се студенту дпставља најкасније 5 дана пре пдржаваоа расправе.
Време и местп пдржаваоа расправе пбјављује се и на пгласнпј табли најкасније 5 дана
пре пдржаваоа расправе.
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Члан 21.
У слушају изпстанка са расправе уреднп ппзванпг студента ушинипца ппвреде или
оегпвпг бранипца, расправа ће се пдлпжити.
Акп се лица из става 1. пвпг шлана не пдазпву ни следећем ппзиву за расправу кпју су
уреднп примили, а свпј изпстанак не пправдају, расправа ће се пдржати у оихпвпм пдсуству.
Члан 22.
Расправа пред Кпмисијпм је усмена, јавна и впди се на српскпм језику.
Изузетнп, Кпмисија мпже пдлушити да се са расправе искљуши јавнпст, укпликп за тп
има пправданих разлпга.
Акп је студент ушинилац ппвреде лице са ппсебним пптребама расправа ће се впдити уз
ппмпћ пдгпварајућег струшнпг лица.
На расправи се извпде дпкази ради утврђиваоа шиоеница битних за дпнпщеое пдлуке
п дисциплинскпј пдгпвпрнпсти и дисциплинскпј мери, кап и ппстпјаоу и висини материјалне
щтете. Дпкази се извпде неппсредним саслущаоем студента ушинипца ппвреде, ппднпсипца
пријаве, сведпка, пп пптреби вещтака или других струшних лица. Дпкази се такпђе извпде и
неппсредним увидпм у писмену исправу или други писмени дпказ, а такпђе и увидпм у
фптпграфије, аудип, видеп, рашунарске или друге дпказе или ппдатке.
Накпн заврщетка извпђеоа дпказа закљушује се расправа, накпн шега се дпнпси пдлука
п дисциплинскпј пдгпвпрнпсти студента и дисциплинскпј мери, кап и п накнади материјалне
щтете, укпликп је иста пришиоена.
На расправи се впди записник, кпји пптписује председник Кпмисије, шланпви Кпмисије
и записнишар.
Кпмисија дпнпси пдлуку п дисциплинскпј пдгпвпрнпсти студента и дисциплинскпј мери,
кап и п накнади материјалне щтете (укпликп је иста утврђена) већинпм гласпва шланпва
Кпмисије.
Већаое и гласаое се врщи на нејавнпј седници.
Члан 23.
Пп заврщетку расправе првпстепена Кпмисија мпже:
1. пбуставити дисциплински ппступак;
2. студента пслпбпдити пд пдгпвпрнпсти;
3. студента пгласити пдгпвпрним.
Члан 24.
Рещеое п пбустави дисциплинскпг ппступка Кпмисија дпнпси када утврди да је
наступила застарелпст ппступка.
Члан 25.
Рещеое п пслпбађаоу студента пд пдгпвпрнпсти Кпмисија дпнпси:
1. акп утврди да ппвреда не представља дисциплинску ппвреду предвиђену
Правилникпм;
2. акп ппстпје пкплнпсти кпје искљушују пдгпвпрнпст;
3. акп није дпказанп да је студент ушинип дисциплинску ппвреду.
Члан 26.
Рещеое п пглащаваоу лица пдгпвпрним садржи:
1. дисциплинску ппвреду за кпју се студент пглащава пдгпвпрним;
2. пдредбу Правилника у кпјпј је предвиђена дисциплинска ппвреда;
3. изрешену дисциплинску меру;
4. пдлуку п пбавези накнаде пришиоене щтете.
Студент је дужан да надпкнади материјалну щтету кпју ушини намернп или из крајое
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непажое, у рпку пд 3 месеца пд дана правпснажнпсти Рещеоа п пглащаваоу лица
пдгпвпрним.
Члан 27.
Отправак Рещеоа у писанпј фпрми, кпја садржи увпд, изреку, пбразлпжеое и ппуку п
правнпм леку, дпставља се студенту у рпку пд 8 дана пд дана дпнпщеоа уз дпставницу.
Пп један примерак пдлуке дпставља се декану, ппднпсипцу дисциплинске пријаве и
Студентскпј служби Факултета.
ДРУГОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК
Члан 28.
Прптив рещеоа Кпмисије жалбу мпгу да изајаве:
1. ушинилац дисцилинске ппвреде и оегпв бранилац;
2. декан Факултета;
3. ппднпсилац дисциплинске пријаве.
Члан 29.
Жалба се ппднпси у рпку пд 15 дана пд дана пријема рещеоа Кпмсије.
Жалба се ппднпси Кпмисији кпја је преслеђује Савету Факултета заједнп са псталим
списима предмета у рпку пд 15 дана пд дана пријема жалбе.
Члан 30.
Оснпви за ппднпщеое жалбе су:
1. битне ппвреде пдредаба дисциплинскпг ппступка;
2. ппгрещнп и непптпунп утврђенп шиоенишнп стаое;
3. ппгрещна примена пдредаба Правилника.
Члан 31.
Савет Факултета пдлушује п жалби на седници, у складу са ппщтим актпм кпји уређује
дпнпщеое пдлука Савета Факултета.
Савет Факултета мпже првпстепену пдлуку:
1. пптврдити;
2. преинашити;
3. укинути и вратити Кпмисији на ппнпвнп расправљаое и пдлушиваое.
Члан 32.
Савет Факултета пптврђује пдлуку Кпмисије укпликп утврди да је иста дпнета уз
правилну примену пдредаба пвпг Правилника, уз пптпунп и правилнп утврђенп шиоенишнп
стаое и уз ппщтпваое пдредаба дисциплинскпг ппступка.
Члан 33.
Савет Факултета мпже преинашити пдлуку Кпмисије укпликп утврди да је иста дпнета уз
пптпунп и правилнп утврђенп шиоенишнп стаое и уз ппщтпваое пдредаба дисциплинскпг
ппступка, али ппгрещнпм применпм пдредаба пвпг Правилника п врсти дисциплинске ппвреде
или врсти и тежини дисциплинске мере.
Савет Факултета мпже пдлуку преинашити и самп у делу пдлуке кпјпм је студент
пбавезан на надпкнаду материјалне щтете и пдлушити п пбавези и висини пбавезе на
надпкнаду материјалне щтете у складу са шиоеницама утврђеним тпкпм ппступка пред
Кпмисијпм.
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Члан 34.
Савет Факултета укида и враћа пдлуку Кпмисији на ппнпвнп расправљаое и
пдлушиваое укпликп утврди да је иста дпнета уз битну ппвреду пдредаба дисциплинскпг
ппступка или уз ппгрещнп или непптпунп утврђенп шиоенишнп стаое.
Савет Факултета мпже пдлуку укинути и самп у делу пдлуке кпјпм је студент пбавезан
на надпкнаду материјалне щтете и налпжити првпстепенпј Кпмисији да ппнпвп расправи и
пдлуши п пбавези и висини пбавезе на надпкнаду материјалне щтете.
Члан 35.
Дисциплинска мера изврщава се када пдлука п изрицаоу мере ппстане кпнашна у
дисциплинскпм ппступку.
Одлука у дисциплинскпм ппступку је кпнашна када истекне рпк за жалбу пднпснп
дпнпщеоем другпстепене пдлуке кпјпм се првпстепена пдлука пптврђује или преинашује.
Члан 36.
Кпнашна пдлука дисциплинскпг пргана пбјављује се на пгласнпј табли Факултета а акп
се ради п искљушеоу уписује се у индекс, матишну коигу и исписницу.
Члан 37.
О изврщеоу правпснажне пдлуке дисциплинских пргана стара се декан Факултета.
Застарелпст изврщеоа дисциплинске мере наступа пп прптеку гпдину дана пд дана
правпснажнпсти пдлуке кпјпм је изрешена мера.
Члан 38.
У вези са питаоима кпја нису уређена пвим Правилникпм схпднп се примеоују
пдредбе oпщтег управнпг ппступка.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39.
Овај Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли и
интернет презентацији Факултета.
Ступаоем на снагу пвпг Правилника престаје да важе Правилник п дисциплинскпј
пдгпвпрнпсти студената Технплпщкпг факултета Нпви Сад дпнет 14.01.2011. гпдине.

Председник Савета Технплпщкпг факултета Нпви Сад
прпф. др Гпрдана Ћеткпвић
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