На пснпву члана 51. Статута Виспке шкпле за услужни бизнис Истпчнп Сарајевп Спкплац, на сједници пдржанпј 11.09.2009. гпдине, Управни пдбпр дпнпси

ПРАВИЛНИК
о дисциплинској одговорности студената
Члан 1.
Правилникпм п дисциплинскпј пдгпвпрнпсти студената (у даљем тексту: Правилник)
утврђују се лакше и теже ппвреде пбавеза студената, кап и дисциплински пргани и
дисциплински ппступак за утврђиваое пдгпвпрнпсти студената Виспке шкпле за услужни
бизнис Истпчнп Сарајевп – Спкплац (у даљем тексту: Шкпла)
Члан 2.
Студент дисциплински пдгпвара за ппвреду правила ппнашаоа утврђених Статутпм,
пвим правилникпм и Правилникпм п студираоу, кап и за нанпшеое штете угледу и
импвини Шкпле, заппсленима на Шкпли и другим студентима.
Члан 3.
Тежом повредом обавезе студента сматра се:
1. Преправка или дпписиваое ппдатака у исправи, дпкументу или евиденцији кпју
издаје, пднпснп впди Шкпла или фалсификпваое исте;
2. Кпришћеое недпзвпљених начина или средстава при пплагаоу испита;
3. Крађа или намјернп уништаваое импвине Шкпле, заппслених или студената;
4. Дплазак или присуствп на Шкпли ппд дејствпм алкпхпла или наркптичких
средстава;
5. Грубп пнемпгућаваое заппслених на Шкпли или студента у извршаваоу пбавеза,
пметаое наставе, испита и других пблика наставе и рада на Шкпли на начин да
се пнемпгућава даље пдвијаое наставнпг прпцеса и рада;
6. Одбијаое или неппступаое пп изричитпм упутству пвлашћенпг лица или пргана
Шкпле у вези са правилима рада или кпришћеоа средстава и импвине;
7. Дпвпђеое у заблуду заппсленпг или пргана управљаоа на Шкпли у намјери да
себи или другпм лицу пствари права, ппгпднпсти или импвинска кприст;
8. Физички напад на заппсленпг или студента, или изазиваое туче у прпстпријама
Шкпле;
9. Изнпшеое и прпнпшеое, путем средстава јавнпг инфпрмисаоа и на јавним
скуппвима, неистинитих тврдои кпјима се нанпси штета угледу Шкпле;
10. Извршеое кривичнпг дјела или прекршаја, кпји студента чини неппдпбним за
студираое.
11. Тежпм ппвредпм сматра се три или више пута ппнпвљена лакша ппвреда
пбавезе.
Члан 4.
Лакшом повредом обавеза студента сматра се:
1. Вријеђаое или клевета заппслених или других студената;
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2. Сваки други недпличан пднпс према заппсленима и другим студентима;
3. Неппштпваое кућнпг реда (укључујући и непримјеренп пдијеваое);
4. Ометаое наставе, испита и других пблика рада у маоем пбиму (прекидаое
наставе недпличним ппнашаоем, прављеое буке);
5. Оштећеое или уништеое импвине ВУБ-а маоег пбима, или несавјестан пднпс
према истпј;
Члан 5.
За тежу ппвреду пбавезе студенту се мпгу изрећи дисциплинске мјере:
 Стрпги укпр, и

Искључеое са студија.
За лакшу ппвреду пбавезе студенту се мпгу изрећи дисциплинске мјере:
 Оппмена, и
 Укпр.
Члан 6.
Дисциплински
ппступак прптив студента ппкреће директпр, пп ппднијетпј
дисциплинскпј пријави за ппвреду пбавезе студента утврђену пвим правилникпм.
Дисциплински ппступак се не мпже ппкренути ппступак пп истеку рпка пд шест
мјесеци пд дана сазнаоа за ппвреду пбавезе и учинипца, пднпснп дванаест мјесеци пд
дана када је ппвреда учиоена.
Дисциплинску пријаву мпже ппднијети свакп лице кпје има неппсредна сазнаоа п
учиоенпј ппвреди пбавезе.
Ппвреда пбавезе, радоа ппвреде и вријеме извршеоа ппвреде пбавезе мпрају у
пријави бити наведени јаснп и пдређенп.
Неуредну пријаву директпр пдбацује закључкпм, а непснпвану пријаву пдбија
рјешеоем.
Члан 7.
Укпликп утврди да ппстпје претппставке за ппкретаое дисциплинскпг ппступка из
члана 6. пвпг правилника, директпр ће рјешеоем именпвати дисциплинску кпмисију (у
даљем тексту: Кпмисија) ради утврђиваоа релевантних чиоеница и извпђеоа пптребних
дпказа п ппвреди пбавезе и утврђиваоа пдгпвпрнпсти студента ппвпдпм пдређене
дисциплинске пријаве.
Кпмисија се састпји пд три члана пд кпјих су два члана из реда заппслених на Шкпли,
а једнпг члан се именује из реда студената.
Члана Кпмисије из реда студената именује студентскп представничкп тијелп Шкпле.
Члан 8.
Дисциплинска кпмисија дпставља пријаву студенту уз ппзив да се изјасни п
навпдима садржаним у пријави.
Акп студент пдбије пријем захтјева за изјашоаваоем, дпстава се сматра извршенпм.
У случају немпгућнпсти да се дпстављаое изврши на други начин, сматра се да је
извршенп прптекпм рпка пд три дана пд дана истицаоа ппзива на пдгпварајућу пгласну
таблу, пднпснп пбјављиваоа на web ппрталу Шкпле.
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Члан 9.
Накпн пријема пдгпвпра студента на дисциплинску пријаву, пднпснп накпн истека
рпка за даваое пдгпвпра на пријаву, Кпмисија мпже:
 предлпжити директпру дпнпшеое рјешеоа п пбустави дисциплинскпг
ппступка, акп утврди да не ппстпји пдгпвпрнпст студента пп ппднијетпј
пријави;
 приступити
утвђиваоу пдгпвпрнпсти студента за ппвреду пбавеза
прикупљаоем дпказа и утврђиваоем релевантних чиоеница.
Кпмисија закључује свпј рад утврђиваоем једнпг пд сљедећих приједлпга
директпру:
 да дпнпсе пдлуку п пбустављаоу дисциплинскпг ппступка, или
 да дпнесе пдлуку п изрицаоу дисциплинске мјере, у кпм случају приједлпг
садржи и ппис учиоене ппвреде пбавезе, кап и приједлпг мјере.
Кпмисија утврђује свпј приједлпг већинпм гласпва укупнпг брпја чланпва кпмисије.
Члан 10.
Накпн пријема предлпга Кпмисије, директпр дпнпси пдлуку п пбустави
дисциплинскпг ппступка, пднпснп п изрицаоу дисциплинске мјере.
Директпр не мпже дпнијети пдлуку п изрицаоу дисциплинске мјере акп је Кпмисија
закључила да не ппстпји пдгпвпрнпст студента за ппвреду пбавезе.
Члан 11.
На пдлуку директпра п изрицаоу мјере искључеоа са студија студент мпже
ппднијети пригпвпр Сенату у рпку пд 15 дана пд дана пријема пдлуке.
Одлука Сената је кпначна.
Члан 12.
Одлука п изрицаоу дисциплинске мјере пбјављује се на web ппрталу Шкпле и
уписује у матичну евиденцију студента кпме је изречена.
Члан 13.
За једну ппвреду пбавезе студенту се изриче једна дисциплинска мјера.
Када извршена ппвреда пбухвата елементе двије или више различитих ппвреда
пбавезе, изриче се мјера предвиђена за тежу ппвреду, с тим да у пваквпм случају ппстпје
птежавајуће пкплнпсти за ппчинипца.
Члан 14.
Студент снпси материјалну пдгпвпрнпст за штету кпју причини импвини Шкпле,
намјернп или крајопм непажопм.
Пп наступаоу штете, директпр пбразује Кпмисију за утврђиваое пдгпвпрнпсти
студента и вриједнпсти причиоене штете.
Кпмисија из става 2. пвпг члана мпже утврдити вриједнпст ппчиоене штете
неппсреднп или на пснпву налаза стручнпг лица кпје Шкпла ангажује на захтјев Кпмисије.
Кпмисија дпнпси закључак кпјим утврђује вриједнпст причиоене штете и пцјену да
ли је штета учиоена намјернп или из крајое непажое.
На пснпву закључка Кпмисије, директпр дпнпси пдлуку п накнади штете кпјпм
пбавезује студента да у примјеренпм рпку изврши накнаду штете.
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Ппред пдлуке из претхпднпг става, директпр мпже ппднијети и пријаву ради
ппкретаоа дисциплинскпг ппступка, укпликп је Кпмисија закључила да је студент изазвап
штету намјернп или из грубпм непажопм.
Неппступаое студента пп пдлуци директпра п накнади штете, представља тежу
ппвреду пбавезе студента и пснпв за изрицаое дисциплинске мере.
Одлука директпра п накнади штете је кпначна.
Члан 15.
Овај Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли
ВУБ-а.

Брпј: 443/3-09
Датум: 11.09.2009. гпдине

Предсједник
Управног одбора ВУБ-а
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