Ha основу члана 93.3акона о Високом образовању („Сл.Гласник РС“ бр.76/05) и чл.
96.Статута Школе, Савет Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду, је на
седници од 26.11.2007.год. д о н е о
ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ СТУДЕНАТА
(Одлука Савета Школе дана 26.11.2007. године)

Чл. 1.
За повреде обавеза утврђених овим Правилником студенту Високе техничке школе
струковних студија (у даљем тексту студент) се утврђује одговорност. Одговорност која
се утврђује може бити дисциплинска и материјална.
Чл. 2.
Лакше повреде обавеза су:
1. Наношење штете имовини школе учињене из нехата.
2. Недозвољено примање или пружање помоћи за време испита.
3. Ометање извођење наставе.
Чл. 3.
Теже повреде обавеза студената су:
1. Лакше повреде обавеза учињене у поврату
2. Преправка података из евиденције које издаје школа
3. Упућивање другог лица ради полагања испита
4. Фалсификовање јеваних исправа које издаје школа
5. Наношење штете имовине школи учињене намерно
6. Противправно присвајање имовине школе
7. Долазак у школу под утицајем наркотика или алкохола или употреба тих средстава
у школи
8. Изазивање нереда или туче у шксли
Чл. 4.
За лакшу повреду обавеза, студенту се може изрећи мера, опомена и укор.
За тежу повреду обавеза студенту се може изрећи строги укор и искључење из
школе.
Чл. 5.
Поступак за утврђивање одговорности студената спроводи се по писменој пријави другог
студента, радника школе или пријави органа кривичног гоњења. Директор школе на
основу писмене пријаве подноси захтев за утвђивање одговорности студената. Директор
школе по сваком писменом захтеву формира Комисију за вођење поступка и утврђивања
одговорности студената.
Чл. 6.
Комисија за утврђивање одговорности студената може донети одлуку: ослободити
одговорности студента - изрећи једну од мера
Чл. 7.
Против Одлуке комисије за утврђивање одговорности студента, студент може поднети
приговор Савету школе у року од 8 дана од дана пријема Одлуке. Одлука Савета школе је
коначна.
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Чл. 8.
Студент за кога се у поступку утврди да је учинио штету дужан је да штету надокнади.
Ако се у поступку не може утврдити појединачна одговорност студента, сваки од
студената одговара солидарно и штету надокнађује у једнаким деловима.
Чл. 9.
Овај Правилник доноси Савет школе.
Правилник ступа на снагу 8 дана од објављивања на огласној табли.
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ШКОЛЕ
Мр Љиљана Гавански
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