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На основу члана 53. и члана 93. Закона о високом образовању („Службени гласник 
Републике Србије” број 76/05, 97/2008,100/07-аутентично тумачење,  44/2010, 93/12 ), 
и члана 24. Статута Мегатренд универзитета, Савет Мегатренд универзитета  на седници 
одржаној дана 25. септембра 2006. године, усвојио је 
 
 

ПРАВИЛНИК 
о дисциплинској одговорности студената 

 
 

Члан 1. 
 

Студент је дисиплински одговоран за повреде обавеза студената прописане Правилником 
о дисциплинској одговорности студената (у даљем  тексту: Правилник). 

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

Повреде обавезa студената могу бити лакше и теже. 
 

Члан 2. 
 
               Лакше повреде обавезе студената  јесу : 

- недолично понашање према наставном и ненаставном особљу универзитета; 
- ометање наставе, испита и других облика рада на високошколској установи, мањег  

   обима;  
- намерно оштећење или уништење имовине универзитета мањег обима.  

 
Члан 3. 

 
Теже повреде обавезе студената јесу: 
- преправка, уношење и брисање података у јавној исправи и евиденцији коју води  

   високошколска установа; 
- фалсификовање јавних исправа које издаје високошколска устанoва; 
- полагање пријемног испита, испита у току студија и предиспитних обавеза за другу  

   особу која је студент високошколске установе Мегатренд универзитета; 
- полагање  пријемног испита, испита у току студија и предиспитних обавеза од стране  

    друге особе за студента високошколске установе Мегатренд универзитета; 
- коришћење недозвољених средстава на пријемном испиту, предиспитним обавезама и  

   испитима у току студија који припадају електронским видовима комуникација;  
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- наношење увреда наставном и ненаставном особљу универзитета односно  

   високошколских установа у његовом  саставу; 
- изношење и проношење неистиних тврдњи на јавним скуповима путем средстава јавног  

   информисања, или другим путем којим се наноси штета угледу универзитета у јавности; 
- изазивање туче и насиља на универзитету;  
- изазивање националне, верске и расне мржње и нетрпељивости;  
- два или више пута поновљена лакша повреда обавезе студента . 
- оштећење, односно уништење учила, техничке опреме, средстава и имовине факултета,  

   односно Мегатренд универзитета 
 

Члан 4. 
 

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

1. Oпомена,  
2. Укор 

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

           1. Строги укор, 
           2. Забрана изласка на испите у наредна три испитна рока, 
           3. Мера искључења студента са студија. 
                            

Члан 6. 
 
  Дисциплински поступак против студента покреће декан факултета односно директор више 
школе.  

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 
односно директор  више школе. 
  Дисциплинска комисија састоји се од три члана.  
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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. 
 

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 обавеза и о свим другим питањима 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 обавеза. 

 
Члан 13.  

 
Против одлуке дисциплинске комисије студент може поднети приговор Сенату 

универзитета у року од 8 дана од дана пријема одлуке. 
Одлука Сената је коначна. 
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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. 
 

Члан15. 
 

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. 
 

Члан 16. 
 

Овај правилник ступа на снагу даном усвајања. 
 
 
 
 
 
 
            

Председник Савета  
Др Драган Марковић с.р 
 


