Врз основа на член 42 од Правилникот за внатрешните односи и работење на УКИМ Факулет за
драмски уметности Скопје, како и според членовите 325-329 од Статутот на Универзитетот
„Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, и законските одредби од ЗВО, Наставно научниот и уметнички
совет

на УКИМ Факултет за драмски уметности во Скопје на 40-тата седница одржана на

18.06.2013 г, ја донесе следната

ОДЛУКА
ЗА ДИСЦИПЛИНСКА И МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ
И ДИСЦИПЛИНСКАТА ПОСТАПКА
Член 1
Со одлуката за дисциплинска одговорност на студентите и дисциплинската постапка (во
натамошниот текст Правилник) на Факултетот за драмски уметности во Скопје (во натамошниот
текст Факултет) се уредуваат:
•

обврските на студентите

•

повреда на обврските - дисциплински престапи

•

мерките кои се изрекуваат за дисциплинските престапи

•

органите, начинот на покренување и водење на дисциплинската постапка и изрекување на
мерки за повреда на обврските - дисциплински престапи

•

материјалната одговорност на студентите за штетата предизвикана на Факултетот

•

роковите за покренување и водење на дисциплинските престапи и извшување на мерките.
Член 2
Студентите со самиот чин на запишување ја превземаат обврската дека ќе се придржуваат

до Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Статутот на Факултетот за
драмаски уметности во Скопје и другите уредби и општи акти на Факултетот и ќе го чуваат
угледот на студентите на Универзитетот и Факултетот.
За неисполнување на обврските, односно за повреда на должностите на студентите ќе
одговараат дисциплински.
Ако студентите не задоволат некои од предвидените обврски и должности од условите во
член 3 од оваа одлука, тие прават дисциплински прекршок.
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Член 3
Дисциплински прекршок на студентите ќе се смета секоја повреда на должноста од член 2,
став 1 на оваа одлука.
Како повреда на должноста од член 2, став 1 на оваа одлука ќе се сметаат:
1. Работи кои се сметаат за кривично дело кое се гони по службена должност
2. Намерно оштетување или уништување на средствата на Факултетот
3. Нарушување на редот и дисциплината утврдени за поедини облици на настава, односно
испити
4. Неовластено изнесување на средства од Факултетот или обид за нивно изнесување за
приватни потреби од просториите на Факултетот
5. Уништување и оштетување или отуѓување на техниката, опремата и средствата на
Факултетот заради несовесност, невнимание, несвесно ракување и намера
6. Секакво предизвикување на материјална штета на Факултетот
7. Земање алкохол и други наркотични средства во просториите на Факултетот
8. Дејствија со кои се нарушува угледот и достоинството на Факултетот и студентите
9. Груба повреда во правилата на културното однесување и пристојност кон наставниците,
соработниците и другите вработени на Универзитетот и Факултетот, односно кон
студентите, граѓаните и останатите органи во просториите на Факултетот и други службени
простории или јавни места
10. Секое попречување на наставниот процес
11. Непридржување на одлуките раководните, стручните и другите органи на Факултетот.
Член 4
За дисциплински престапи одговараат:
1. Редовните студенти додека се запишани на Факултетот и за време на повторување на
годината, за време на апсолвентскиот статус, како и на оние кои им престанале
апсолвентските права, но уште ги полагаат преостанатите испити.
2. Студентите на вториот циклус студии на Факултетот.
3.

Студентите на третиот циклус студии на Факултетот.
Член 5
За дисциплински престапи, на студентите може да им се изречат овие дисциплински

мерки:
1. Јавна опомена
2. Опомена пред исклучување
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3. Исклучување од студиите на Факултетот во период од една до четири години
4. Трајно исклучување од студиите на Факултетот
Мерките од точка 3. и 4. на претходниот став од овој член може да се изречат само за
тешки дисциплински престапи.
Ако студентот се прогласи истовремено одговорен за повеќе престапи, смее да му се изрече
само една дисциплинска мерка за сите негови дисциплински престапи.
Член 6
Дисциплинската постапка започнува со барање на продеканот за студиската програма на
студентите на кои им се припишува одговорноста и дисциплинскиот престап како овластен
дисциплински тужител и тоа на сопствено барање и на барање на другиот подносител на
пријавата за започнување на дисциплинска постапка.
Барањето треба да содржи:
- име и презиме на студентот против кој започнување постапката, катедра на кој студира,
година на студии,
- фактички опис на повредата која се става на терет на студентот (место и време на
повредата, опис на истата...)
- предлог докази со кои може да се утврди фактот на кој се повикува подносителот на
барањето.

Член 7
Дисциплинските мерки од член 5 од оваа одлука,

во дисциплинската постапка ги

изрекува Дисципкинската комисија на Факултетот која ја именува Наставно-научниот и
уметнички совет на Факултетот за драмски уметности.
Дисциплинската комисија има седум членови и тоа пет членови од редот на професори, од
кои еден е претседател и два члена од редот на студентите.
Дисциплината комисија решава со дицсиплински совет од три члена, двајца од редот на
професорите и еден од редот на студентите, а ги одредува претседателот на Дисциплинската
комисија.
Составот на Советот за секој поединечен случај го одредува претседателот на
Дисциплинската комисија.
Подносителот на пријавата и овластениот тужител не може да бидат членови на
Дисциплинскиот совет.
Советот го води и ги попишува одлуките и решенијата настариот член.
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На студентот на кој овластениот дисциплински тужител ја припишува одговорноста и
дисциплинскиот престап, му се гарантира можноста да се брани лично или преку бранител.
Член 8
Против изречената дисциплинска мерка студентот, односно продеканот - овластениот
дисциплински тужител, имаат право на приговор во рок од 15 дена од донесувањето на одлуката
односно решението за изречената мерка.
Правовремено

поднесената

жалба-приговор

го

одложува

спроведувањето

на

дисциплинската мерка.
По жалбата одлучува деканот по предходен Извештај за целокупниот дисциплински
предмет, кој на седницата го поднесува претседателот на Дисциплинскиот совет.
Член 9
За секое нанесување штета на Факултетот, односно на предметите, опремата и техниката
нанесени намерно со крајно невнимание, несовесно ракување, студентот е должен да ја надомести
направената штета.
Кога штетата ќе ја направат повеќе студенти, тогаш секој студент е должен да го надомести
својот дел од штетата, а ако не може да се утврди соодносот од штетата, тогаш студентите за
штетата одговараат подеднакво.
Одговорноста на студентот, како и висината на направената штета ја утврдува
Дисциплинскиот совет на начин и во постапка утврдена за дисциплински престапи.
Член 10
Студентот е должен направената штета над средствата, опремата и техниката на
Факултетот да ја надокнади првенствено со набавка (замена) на истата опрема.
Во случај да не може штетата да се надокнади на начин од ст.1 од овој член, висината на
штетата ќе се уврди во паричен износ, кој не може да биде поголем од стварната цена на чинење,
ниту помал од книговодствената вредност во моментот на нанесување на штетата.
Доколку студентот положил кауција за користење на опремата, во случај на предизвикана
штета, штетата ќе се подмири во целост или делумно од кауцијата во зависност од нејзината
висина.
Член 11
Одлуката за надоместок на штета треба да содржи: начина на надокнада и рок во кој треба
да се надомести штетата.
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Доколку за тоа постојат претпоставки, одлуката за надокнада на штетата се донесува
заедно со одлуката за изрекување на дисциплинска мерка.
Доколку во постапката се утврди дека не постои студентска одоговорност за направената
штета, ќе се донесе одлука со која студентот се ослободува од одговорност за надомест на штета.
Доколку студентот не постапи според одлуката - решението со кое се утврдува одговорност
и обврска за надомест на штета, Факултетот во тој случај може да бара надомест по судски пат.
Член 12
За подготовка на расправата пред Дисциплинскиот совет може да се спроведе претходната
постапка, во која по потреба се земаат изјави од обвинетиот студент, сведоци, вештак и потребни
документи, се врши увид на лице место и се превземаат и други потребни мерки.
За сите превземени мерки во претходната постапка се прави записник.
Записникот го потпишуваат секретарот на Факултетот, записничарот и останатите
учесници во постапката.
Студентот против кој е покрената дисциплинската постапка има право на увид во сите
документи од претходната постапка.
Член 13
Претходната постапка се води по барање на продеканот, како овластен дисциплински
тужител.
Претходната постапка ја спроведува секретарот на Факултетот.
Член 14
Записник за спроведната постапка се доставува до претседателот на Дисциплинскиот
совет, кој носи одлука за закажување на расправа пред Дисциплинскиот совет.
Доколку претседателот на Дисциплинскиот совет смета дека е потребно да се дополни
претходната постапка, одредува рок за дополнување на преходната постапка.
Член 15
Расправата пред Дисциплинскиот совет е јавна и усмена.
Дисциплинската расправа ја закажува претседателот на Дисциплинскиот совет, со писмена
покана која се доставува до:
- членовите на Дисциплинскиот совет,
- студентот против кој се води дисциплинска постапка,
- бранител на студентот, доколку студентот има одредено,
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- сведоци и вештаци,
- претставник на студентите,
- дисциплински тужител.
Член 16
Поканата за расправа пред Дисциплинскиот совет содржи:
- име и презиме на студентот против кој се води дисциплинската постапка,
- опис на дисциплинската повреда,
- поука за право на студентот за земање на бранител (секоја личност која студентот за тоа
ќе ја овласти),
- датум, време и место на одржување на расправата.
Поканата за расправа на студентот мора да му биде доставена најдоцна три дена пред
одржување на расправата.
Поканата се доставува со интерна доставница на која мора да биде назначен датумот на
достава, или по пошта на последната позната адреса со поштанска повратница.
Член 17
Доколку студентот одбие да ја прими поканата или поканата не може да му биде врачена
бидејќи е недостапен, поканата ќе се стави на огласната табла на Факултетот. По 8 дена од
поставување на поканата на огласната табла на Факултетот, доставата ќе се смета за извршена.
Член 18
Студентот во поканата ќе се предупреди дека расправата ќе се одржи во негово отсуство,
доколку без однапред најавена оправдана причина не дојде на расправата.
По спроведената расправа во отсутво на студентот, Дисциплинскиот совет ќе донесе одлука
за изрекување на дисциплински мерки.
Член 19
Во текот на дисциплинаската постапка, Дисциплинскиот совет мора да го земе во предвид
мислењето на Сојузот на студенти, под услов Сојузот на студенти да има доставено такво мислење.
Член 20
На барање, односно со согласност на студентот, Сојузот на студенти, односно негов
овластен застапник може да го застапува студентот во спорот пред Дисциплинскиот совет.
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Член 21
Пред почеток на дисциплинската расправа, претседателот на Дисциплинскиот совет го
утврдува присуството на повиканите лица.
Доколку поканата за расправа не е уредно доставена до обвинетиот студент, претседателот
на Дисциплинскиот совет носи одлука за одложување на расправата и оредување датум и време за
почеток на нова расправа.
Член 22
Во текот на расправата се води записник кој содржи:
- име и состав на органот пред кој се води расправата,
- датум, место и време на одржување на расправата,
- име презиме на сите учесници во постапката,
- изјави од сведоци, вештаци, обвинетиот студент и неговиот бранител, како и сите
останати мерки кои се превземаат во текот на расправата.
Исказите на учеснциите во расправата се внесуваат во записникот во скратена форма, а по
исклучок, ако е тоа потребно, исказите се внесуваат во целост.
Записникот го потпишува претседателот на Дисциплинскиот совет, Секретарот/
записничар и учесниците во постапката.
Член 23
Расправата започнува со читање на барањето за отпочнување на дисциплинска постапка, а
потоа обвинетиот студент ја изнесува својата одбрана.
Откако обвинетиот студент ќе ја изнесе својата одбрана, се пристапува кон изведување на
докази од сослушување на сведоците, вештаците, увид во документација и др.
На расправата се изведува и доказ со увид во записникот од претходно спроведената
постапка.
Член 24
Студентот има право да ја изнесе својата одбрана и да се произнесе по сите наводи
изнесени во барањето за покренување на дисциплинска постапка, како и да ги изнесе сите факти
и да предложи докази за кои смета дека ќе помогнат во утврдување на материјалната вистина.
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Член 25
Бранителот на студентот има право на увид во целиот предмет и право на превземање
мерки во постапката, како и студентот кој го брани.
Член 26
Дисциплинскиот совет одлучува на кој начин и кои докази ќе ги изнесе на расправата.
Дисциплинскиот совет може да донесе одлука за изнесување на докази кои не се предложени.
Доколку сведоците и вештаците не можат од оправдани причини да и пристапат на
расправата, или доколку нивното доаѓање предизвика несразмерно големи трошоци во
постапката, Дисциплинскиот совет може да одлучи своите искази да ги достават писмено.
Член 27
Сведоците, вештаците и останатите учесници во расправата даваат свој исказ поединечно и
не смеат да се наоѓаат во иста просторија кога еден од нив дава исказ.
Соочување на сведоците ќе се изврши доколку нивните искази не се совпаѓаат во поглед на
важни факти за одлучување на вината и одговорноста на студентот.
Член 28
Кога ќе заврши испрашувањето на студентот, сведоците, вештаците и кога ќе се изнесат
предложените докази, претседателот на Дисциплинскиот совет утврдува дека е завршена
доказната постапка.
Завршен збор на расправата дава обвинетиот студент, односно неговиот бранител.
Студентот има право да го прифати, одбие или да го дополни излагањето на својот
бранител.
Член 29
По завршниот збор на обвинетиот студент, односно на неговиот бранител, претседателот
на Дисциплинскиот совет ја заклучува расправата.
Потоа, Дисциплинскиот совет се повлекува и донесува одлука.
Одлуката се донесува со мнозинство гласови на членовите на советот.
На расправата и гласањето јавно се носи одлука дали студентот направил дисциплински
престап или постојат причини кои ја исклучуваат неговата одговорност.
Доколку Дисциплинскиот совет утврди дека студентот е одговорен за дисциплинскиот
престап, се гласа за дисциплинската мерка коај ќе се примени.
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Член 30
За расправата и гласањето се прави посебен записник во кој се внесува постапката на
расправа и гласање, како и видот на одлуката која ќе биде донесена.
Записникот од став 1 од овој член го потпишуваат сите членови на Дисциплинскиот совет.
Член 31
По расправата и гласањето, претседателот на Дисциплинскиот совет ја објавува одлуката
со кратко образложение.
На обвинетиот студент и неговиот бранител, писмено издадената одлука - решение, мора
да им биде доставена во рок од 8 дена од објавување на одлуката.
Член 32
Доколку од спроведената доказна постапка Дисциплинскиот совет не стекне уверување
дека студентот го сторил дисциплинскиот престап, донесува одлука со која го ослободува
студентот од вина и одговорност.
Одлуката од став 1 од овој член се донесува:
- доколку не е докажано дека студентот по своја вина го направил дисциплинскиот
престап,
- доколку докаже дека не го направил дисциплинскиот престап,
- доколку дисциплинскиот престап е направен под околности кои ја исклучуваат
одоговорноста на студентот т.е. во нужна одбрана или во крајна нужда,
- доколку застари покренувањето и водењето на дисциплинскиот престап.
Член 33
Доколку се утврди дека постапката со која студентот го направил дисциплинскиот престап
има обележје на кривично дело, претседателот на Дисциплинскиот совет е должен веднаш за тоа
да го извести деканот на Факултетот.
Деканот на Факултетот во случај од став 1 од овој член е должен да поднесе кривична
пријава до надлежниот орган.
Член 34
Одлуката-Решениото на Дисциплинскиот совет мора да содржи вовед, образложение и
упатство за заштита на правата на студентот.
Упатството за заштита на студентот содржи известување за право на студентот да вложи
приговор на одлуката на Дисциплинскиот совет во рок од 15 дена од приемот на одлуката.
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Член 35
Одлуката-Решениото на Дисциплинскиот совет се доставува:
- до обвинетиот студент,
- до подносителот на барањето за поведување на дисциплинска постапка.
Член 36
Студентот и подносителот на барањето за поведување на дисциплинска постпка имаат
право во рок од 15 дена од денот на приемот на одлуката на Дисциплинскиот совет, да вложат
приговор против одлуката на Дисциплинскиот совет до деканот на Факултетот.
Член 37
Одлуката по приговорот на студентот, односно на овластениот тужител, деканот е должен
да ја донесе во рок од 30 дена од денот на поднесување на приговорот.
Член 38
Пред донесување на второстепена одлука, деканот е должен да побара мислење од Сојузот
на студенти.
Член 39
По вложениот приговор деканот може:
- да го одбие приговорот и да ја потврди одлуката на Дисциплинскиот совет,
- да го усвои приговорот и да ја укине одлуката на Дисциплинскиот совет и го врати
предметот на нова расправа и одлучување,
- да го усвои приговорот и ја измени одлуката на Дисциплинскиот совет,
- да го одбие приговорот поради тоа што го поднела неовластена личност или поради тоа
што не е вложен на време.
Член 40
Доколку приговорот против одлуката на Дисциплинскиот совет ја вложил само обвинетиот
студент, деканот не може да изрече построга дисциплинска мерка од онаа која ја изрекол
Дисциплинскиот совет.
Член 41
Одлуката на деканот се смета за конечна и се доставува до:
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- студентот,
- подносителот на барањето за поведување на дисциплинска постапка,
- канцеларијата за студентски прашања заради евиденција на личните податоци на
студентот и до службата за сметководство доколку се работи за надомест на штета.
Член 42
Дисциплинската мерка јавна опомена и опомена пред исклучување се извршува со
објавување на огласна табла на Факултетот или на друг соодветен начин.
Доколку студентот на кој му е изречена мерката опомена пред исклучување во рок од 6
месеци направи нов дисциплински престап, Дисциплинскиот совет во новата постапка со
изрекување на мерки за новиот престап ќе ја има во предвид изречената дисциплинска мерка
опомена пред исклучување.
Мерка исклучување од студиита на Факултетот во период од една година и мерка трајно
исклучување од Факултетот, по конечноста на одлуката ја извршува референтот за студентски
прашања или личност која ќе ја одреди деканот на Факултетот.
Член 43
Извршувањето на мерките изречени во дисциплинската постапка застаруваат вп рок од 30
дена од денот на конечната одлука.
Член 44
Доколку Дисциплинскиот совет увиди дека постојат услови, извршување на мерката
исклучување од студии една година или трајно исклучување може да се одложи за време кое не
смее да биде пократко од шест месеци ниту подолго од една година.
Одлуката со која студентот се прогласува за одговорен за престап за кој му се изрекува една
од наведените мерки исклучување од студии, мора да содржи одлука за траење на одложувањето.
Почетокот на одложувањето се смета од конечноста на одлуката за одговорноста на
студентот.
Доколку студентот во времето за кое е одложено извршувањето на дисциплинската мерка
направи нов потежок дисциплински престап, Дисциплинскиот совет ќе ја повлече одлуката за
одложување на извршување на порано изречената мерка.
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Член 45
Студентот на кој му е изречена мерката јавна опомена и опомена пред исклучување се
брише од евиденција на изречени мерки и се смета дека не е ниту изречена ако по конечност на
одлуката, во рок од една година не направи нов дисциплински престап.
Одлуката за бришење од евиденцијата на дисциплинските мерки се става во евиденција со
одлуката за одговорност.
За дисциплинските мерки избришани од евиденцијата, не може да се даваат ниту пак да се
користат податоци во нова дисциплинска постапка.
Член 46
Поведување и водење на дисциплинска постапка застарува со истекот на 6 месеци од денот
на правење на престапот, односно од денот на сознанието за дисциплинскиот престап, но не може
да се поведе после истекот на рокот од една година од денот на правење на дисциплинскиот
престап.
Член 47
Административните работи на дисциплинската постапка ги води секретарот на
Факултетот.
Член 48
Оваа одлука се објавува на огласната табла на Факултетот, а стапува на сила осмиот ден по
објавата.
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