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Број: 09/15-10-18
Датум: 15-10-2018
На основу члана 108 Закона о високом образовању Републике Србије (Сл. гласник РС 88/2017, 73/2018, 27/2018 др. закон, 67/2019 и 6/2020 - др. закони) и члана 69 Статута Високе струковне школе – Интернациоанлни центар за
професионалне студије, Београд (у даљем тексту: ИЦЕПС), на предлог Наставно-стручног већа Савет ИЦЕПС-а
доноси

ПРАВИЛНИК
О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ СТУДЕНТА
Члан 1
Овим Правилником утврђују се лакше и теже повреде обавеза студената, дисциплински органи и дисциплински
поступак за утврђивање одговорности студената ИЦЕПС-а.
Члан 2
Студент одговара дисциплински за повреду Статута (јавно истакнутог на сајту ИЦЕПС-а), правила рада, студирања,
придржавања мера безбедности и кућног реда на ИЦЕПС-у или некој од наставних база ИЦЕПС-а, као и за
наношење штете угледу или имовини ИЦЕПС-а.
Члан 3
Лакшом повредом обавеза студента сматра се:
- недоличан однос према запосленом и студенту у мањем обиму,
- непоштовање кућног реда на ИЦЕПС-у, некој од наставних база ИЦЕПС-а или некој установи у којој
организовано борави у склопу наставних активности ИЦЕПС-а (нпр. демо вежбе),
- ометање наставе, вежби, стручне праксе и других облика рада на ИЦЕПС-у у мањем обиму,
- ометање испита или предиспитних активности у мањем обиму,
- оштећење или уништење имовине ИЦЕПС-а у мањем обиму или несавестан однос ка имовини ИЦЕПС-а,
- коришћење недозвољених начина при полагању испита или предиспитних активности.
Појам „мањег обима“ из претходног става овог члана подразумева да је повреда начињена без предумишљаја, више
случајно или из неразмишљања, искључиво без повишеног гласа или физичког контакта, не више од једне реченице
у случају писане или вербалне комуникације, без вређања или дискриминације по било којој основи, као и не пред
трећим лицем.
Члан 4
Тежом повредом обавезе студента сматра се:
- непридржавање мера безбедности на ИЦЕПС-у или наставној бази ИЦЕПС-а,
- преправка или дописивање података у исправи, документу или евиденцији коју издаје, односно води
ИЦЕПС или фалсификовање исте,
- крађа или намерно уништавање имовине ИЦЕПС-а, запосленог, наставника, сарадника или студента на
ИЦЕПС-у или некој од наставних база ИЦЕПС-а,
- долазак или присуство на ИЦЕПС-у под дејством алкохола или наркотичког средства,
- неовлашћено бављење обликом привредне делатности на ИЦЕПС-у,
- вређање или клевета запосленог на ИЦЕПС-у или студента,
- онемогућавање ненаставног особља, наставника, сарадника или другог студената на ИЦЕПС-у или
наставној бази ИЦЕПС-а у извршавању својих права и обавеза или ометање наставе, испита, предиспитних
активности и других облика рада на ИЦЕПС-у,
- одбијање или непоступање по изричитом упутству овлашћеног лица или органа ИЦЕПС-а на ИЦЕПС-у или
наставној бази ИЦЕПС-а у вези са правилима рада или коришћењем имовине ИЦЕПС-а,
- довођење у заблуду ненаставног особља, наставника, сарадника или другог студента на ИЦЕПС-у или
наставној бази ИЦЕПС-а у намери да се остваре права, погодности или имовинска корист,
- изазивање туче или физички напад на ненаставно особље, наставника, сарадника или другог студента на
ИЦЕПС-у или наставној бази ИЦЕПС-а,
- изношење и проношење, путем средстава јавног информисања или на јавним скуповима неистинитих
тврдњи којима се наноси штета угледу ИЦЕПС-а или наставној бази ИЦЕПС-а,
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-

извршење кривичног дела или прекршаја на ИЦЕПС-у или наставној бази ИЦЕПС-а који студента чини
неподобним за студирање,
два или више пута поновљена лакша повреда.

Члан 5
Дисциплински поступак се води по основу дисциплинске пријаве.
Дисциплинску пријаву подноси директору свако лице које има непосредна или објективна сазнања о повреди
обавезе из редова студената, ненаставног особља, наставника, сарадника или трећих лица.
Повреда обавезе и радња повреде морају у пријави бити наведени јасно и одређеном, у псианој форми (на папиру
или путем мејла).
Неуредну пријаву директор одбацује.
Неосновану пријаву или пријаву без јасне аргументације или доказа директор одбацује.
Уредну и основану пријаву директор доставља студенту уз позив да се у року од три дана од дана достављања
писменим путем изјасни о наводима пријаве, тј. да поднесе одговор на пријаву.
Пријава и одговор на пријаву се заводе у студентској архиви и картону студента.
Члан 6
Дисциплински поступак против студента покреће директор достављањем дисциплинске пријаве студенту.
Када директор има непосредна или објективна сазнања о повреди обавезе, ова сазнања директор писмено
констатује и доставља студенту.
Члан 7
Након пријема одговора студента на дисциплинску пријаву, односно након истека рока за давање одговора на
пријаву, директор може да:
1. Самостално утврди постојање одговорности за повреду обавеза и да:
- донесе одлуку о обустави дисциплинског поступка, када утврди да не постоји одговорност студента за
повреду обавезе,
- донесе одлуку о изрицању дисциплинске мере, када утврди да је студент одговоран за повреду обавеза.
2. Именује Дисциплинску комисију ради утврђивања релевантних чињеница и извођења потребних доказа о
повреди обавезе и утврђивања одговорности студента поводом одређене дисциплинске пријаве.
Члан 8
Дисциплинска комисија из претходног члана овог Правилника састоји се од три члана: два из реда запослених
ИЦЕПС-а и једног из реда студената.
Чланове комисије из реда запослених именује директор ИЦЕПС-а водећи рачуна при избору да буду што ближи
тематици пријаве.
Члан комисије из реда студената је студент председник Студентског парламента или студент кога он овласти за то.
Након утврђивања релевантних чињеница и доказа, Дисциплинска комисија доноси закључак којим утврђује
постојање повреде обавезе и одговорност студента против кога је поднета дисциплинска пријава.
Дисциплинска комисија доноси закључак из претходног става већином гласова својих чланова и упућује га
директору.
Члан 9
Након пријема закључка Дисциплинске комисије, директор може да:
1. донесе одлуку о обустави дисциплинског поступка,
2. донесе одлуку о изрицању дисциплинске мере.
Директор не може да донесе одлуку о изрицању дисциплинске мере ако је дисциплинска комисија закључила да не
постоји одговорност студента за повреду обавезе.
Одлука директора о утврђивању дисциплинске одговорности студента и изрицање дисциплинске мере је коначна и
извршна даном достављања студенту, што студент потписује.
Када студент прими и потпише пријем одлуке, она се сматра извршеним.
Када студент одбије да прими или потпише пријем одлуке, ИЦЕПС доставља одлуку путем мејла студенту и
поштом на адресу студента из личне карте, након чега се она сматра извршеним.
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У случају немогућности да се достављање изврши на други начин, сматра се да је извршено протеком три дана од
дана истицања одлуке или другог писмена на огласну таблу ИЦЕПС-а.
Члан 10
Одлука о изрицању дисциплинске мере извршава се доставом студенту и уписом дисциплинске мере у индекс
студента и матичну еиденцију студента коме је изречена.
Поред дисциплинске мере, у студентску књижицу се уписује и назив повреде због које је изречена.
Упис мере у студентску књижицу потписује директор.
Члан 11
За лакшу повреду обавеза студенту се могу изрећи дисциплинске мере:
1. опомена или
2. забрана изласка на испите или предиспитне активности у једном наредном испитном року, на одређени
предмет или све предмете, зависно од врсте преступа.
За тежу повреду обавеза студенту се могу изрећи дисциплинске мере:
1. забрана изласка на испите у наредна три или више рокова, на одређени предмет или све предмете, зависно
од врсте преступа,
2. опомена пред искључење са ИЦЕПС-а,
3. привремено удаљавање са ИЦЕПС-а у трајању до једне године,
4. искључење са ИЦЕПС-а.
Свака дисциплинска мера студенту се може исказати само једном.
У случају понављања преступа, студенту не може бити изречена иста или блажа мера од већ изречене, према
редослу набрајања у ставу 1 и 2 овог члана.
У случају дисциплинске мере привременог удаљавања са ИЦЕПС-а, студент током мере има статус мировања,
током кога није у могућности да учествује у облицима наставе, предиспитних или испитних активности.
Период трајања привременог удаљавања са ИЦЕПС-а рачуна се према календарској години, почев од дана
коначности одлуке о изрицању дисциплинске мере.
Током дисциплинске мере привременог удаљавања са ИЦЕПС-а студенту мирују финансијске обавезе.
У случају дисциплинске мере привременог удаљавања са ИЦЕПС-а, студент може тражити исписивање са ИЦЕПСа (уз регулисање свих евентуалних трошкова), а ИЦЕПС је дужан извршити процедуру исписивања.
Члан 12
Дисциплинска мера искључења студента са ИЦЕПС-а састоји се у губљењу статуса студента, односно
немогућности студента да настави даље школовање на ИЦЕПС-у.
Дисциплинска мера искључења са ИЦЕПС-а може се изрећи студенту само једном и након коначности одлуке о
изрицању дисциплинске мере студенту престаје даље школовање.
Студент коме је изречена дисциплинска мера искључења са ИЦЕПС-а не може поново уписати на ИЦЕПС по
аутоматизму, већ искључиво по посебној поднетој молби и то најмање након истека три календарске године почев
од дана коначности одлуке о изрицању дисциплинске мере.
У случају искључења студента са ИЦЕПС-а, студент је дужан измирити све неизмирене обавезе у складу са
потписаним Уговором о студирању; у случају да то не учини, ИЦЕПС није у обавези издавања докумената и има
право поднети одговарајуће правне мере.
Члан 13
Студент сноси материјалну одговорност за штету коју почини имовини ИЦЕПС-а, намерно или из нехата.
Дисциплинска комисија формирана у оваквом случају утврђује вредност причињене штете, непосредно или на
основу налаза стручног лица, које ИЦЕПС ангажује на захтев комисије.
Дисциплинска комисија доноси закључак којим утврђује вредност причињене штете и своје мишљење о томе да ли
је штета причињена намерно или из нехата.
На основу закључка Дисциплинске комисије о одговорности за имовинску штету, директор доноси одлуку о
накнади штете којом обавезује студента да у примереном року не већем од три месеца изврши накнаду штете.
Поред одлуке из става 4 овог члана, директор може изрећи студенту и дисциплинску меру уколико је Комисија
закључила да је студент изазвао штету намерно или из грубог нехата.
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Члан 14
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана јавног објављивања на сајту ИЦЕПС-а.
Београд,

Висока струковна школа – Интернациоанлни центар за
професионалне студије, Београд
председник Савета

________________________
проф. др Јована Булатовић

