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На основу члана 69. Статута Универзитета у Крагујевцу, Научно-наставно
веће Универзитета у Крагујевцу, на седници одржаној 23. марта 2006. године,
усвојило је

ПРАВИЛНИК
О РАДУ СУДА ЧАСТИ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Опште одредбе
Члан 1.
Суд части Универзитета у Крагујевцу (у даљем тексту: Суд) води поступак,
утврђује одговорност и изриче мере за повреду начела утврђених Етичким
кодексом Универзитета у Крагујевцу.
Члан 2.
Суд може, на своју иницијативу или на предлог других чланова академске
заједнице, доносити предлоге, препоруке, саопштења, јавну похвалу или јавну
осуду, разматрајући питања или појаве од општег значаја које су предмет Етичког
кодекса.
Члан 3.
Суд је у раду независан и суди на основу Етичког кодекса и овог
Правилника.
Састав суда
Члан 4.
Суд има 7 чланова које бира Научно-наставно веће Универзитета у
Крагујевцу.
Суд има председника и заменика председника које бирају чланови Суда из
својих редова.
Мандат чланова суда траје три године, уз могућност још једног поновног
избора.
Јавност
Члан 5.
Рад Суда је јаван, изузев у случају када Суд у прелиминарном разматрању
предлога за покретање поступка, одлучи да се са расправе у целини или појединих
рочишта искључи јавност, како би се заштитила лична, службена, пословна тајна,
интереси јавног реда и разлози морала, а о овим питањима примениће се сходно
одредбе парничне процедуре (ЗПП, чл. 307-311).
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Мере које Суд може изрећи
Члан 6.
За повреду Етичког кодекса Суд може изрећи:
- јавну опомену;
- јавну осуду која се објављује на седници Савета Универзитета у
Крагујевцу;
- јавну осуду која се објављује на универзитетском веб-сајту;
- јавну осуду која се објављује на универзитетском веб-сајту и у дневном
листу.
Надлежност председника Суда
Члан 7.
Председник Суда сазива седнице Суда, председава седници и обавља друге
послове утврђене овим Правилником.
Заменик председника Суда има сва права и обавезе председника Суда
уколико је председник одсутан и помаже му у раду.
Покретање поступка
Члан 8.
Поступак се покреће предлогом који може поднети Суду сваки наставник,
сарадник, истраживач и студент Универзитета (у даљем тексту предлагач).
Предлог се може поднети против наставника, сарадника, истраживача и
студента Универзитета у Крагујевцу (у даљем тексту оптужени).
Члан 9.
Предлог мора да садржи: назив Суда; име, презиме и адресу оптуженог;
време, место и начин повреде Етичког кодекса; доказе; име, презиме, адресу и
потпис предлагача.
Непотписани предлози неће се разматрати.

Претходно разматрање предлога
Члан 10.
Предлог прелиминарно разматра Суд, испитујући уредност предлога и
његову подобност за утврђивање етичке одговорности.
Суд ће идентификовати оправданост вођења поступка, односно моралне
аспекте догађаја или стања поводом кога је предлог поднет.
Уколико Суд установи да је предлог неуредан одбациће га.
Уколико Суд установи да нема основа за примену елемената Етичког
кодекса обуставиће поступак и о томе обавестити предлагача.
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Члан 11.
После прелиминарног разматрања предлога председник Суда одређује веће
које води првостепени поступак.
Веће чини три члана Суда, од којих је један председник већа.
Достављање предлога
Члан 12.
Веће Суда доставља оптуженом предлог и оставља му рок за одговор који не
може бити краћи од осам дана.
По истеку овог рока, и када оптужени не одговори писмено, заказује се
расправа на коју се позивају предлагач, оптужени, сведоци и друга заинтересована
лица.
Расправа по предлогу
Члан 13.
Расправа, по правилу, има једно рочиште.
У сложенијим стварима може се заказати још једно рочиште, по одлуци већа.
Расправу отвара председник већа и констатује да ли су позвана сва лица и да
ли су присутна.
Расправа се може одржати и у одсуству оптуженог, ако је уредно позван, о
томе постоји доказ и уз позив му је достављен предлог за покретање поступка.
Одсуство предлагача није сметња одржавању рочишта, ако је уредно позван.
Члан 14.
Расправом руководи председник већа.
Председник већа даје и одузима реч, поставља питања, захтева разјашњења,
омогућава члановима већа да постављају питања учесницима у циљу разјашњења и
саопштава одлуке.
Члан 15.
Расправа почиње излагањем предлагача, затим се омогућава одбрана
оптуженом, потом веће идентификује релевантне и спорне чињенице и приступа
извођењу доказа који су већ наведени у предлогу и одговору, или накнадно
изнесени на рочишту.
Ако су докази накнадно изнесени на рочишту, веће може још једном
одложити расправу како би се омогућило изјашњење предлагача или оптуженог.
Закључење расправе
Члан 16.
Када буду изведени сви докази, председник већа позива предлагача и
оптуженог да дају завршну реч, а потом објављује закључење расправе.
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Одлуке већа
Члан 17.
По закључењу расправе веће се повлачи ради доношења одлуке.
Веће доноси одлуку већином гласова од укупног броја својих чланова.
Када веће утврди да је оптужени учинио повреду Етичког кодекса или
опште прихваћена начела академских институција, утврдиће његову одговорност и
изрећи једну од мера утврђених овим Правилником.
Када веће утврди да оптужени није учинио повреде из ст. 3 овог члана,
ослободиће га одговорности.
Члан 18.
Веће је дужно да у року од осам дана изради одлуку и достави је предлагачу
и оптуженом.
Одлука садржи: увод, изреку, образложење и поуку о правном леку.
Жалба на одлуку
Члан 19.
Против одлуке већа предлагач и оптужени који нису задовољни одлуком
могу изјавити жалбу Суду.
Жалба се подноси у року од осам дана од дана достављања одлуке већа.
Странци која није поднела жалбу доставља се жалба противника и оставља
јој се рок од осам дана да на жалбу одговори.
Поступак по жалби
Члан 20.
О жалби одлучује Суд у пуном саставу.
Неблаговремена или недозвољена жалба се одбацује, а неоснована жалба се
одбија.
Одлуке по жалби
Члан 21.
Основана жалба се усваја, побијана одлука се укида и предмет враћа већу
како би отклонило учињене повреде процедуре или мањкавости у утврђењу
чињеница и извођењу доказа.
У овом случају Суд може одлучити да првостепени поступак води веће у
измењеном саставу уколико постоји основана сумња у непристраност и
објективност претходног већа.
У оваквој својој одлуци Суд указује већу које чињенице треба да утврди и
које доказе треба да изведе.
Првостепено веће мора поштовати овакав налог Суда.
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Члан 22.
Основана жалба се усваја, а побијана одлука преиначује уколико на основу
истих чињеница и доказа Суд у пуном саставу сматра да треба донети другачију
одлуку.
Члан 23.
Суд о жалби одлучује, по правилу, без расправе, односно на седници.

Уколико сматра да је ради разјашњења спорних чињеница потребно да се у
другостепеном поступку изведу поново докази које је првостепено веће извело, Суд
ће одржати јавну расправу.
Примена правила парничног поступка
Члан 24.
Сходно се примењују правила Закона о парничном поступку о току расправе,
доказивању, заступању, вођењу записника, начину доношења и изради одлука и
достављању писмено.
Иницијатива органа
Члан 25.
Ако Суд у току поступка пред првостеченим већем или у току поступка по
жалби утврди да постоје елементи неке друге одговорности оптуженог, упутиће
иницијативу надлежном органу за покретање поступка.
Трошкови поступка
Члан 26.
Поступак пред Судом је бесплатан, а свака странка сноси своје трошкове.
Евиденција одлука
Члан 27.
О изреченим мерама Суд води евиденцију.
У евиденцију се уносе име и презиме лица против кога је мера изречена,
назив установе у којој је оптужени запослен, изречена мера и датум доношења
одлуке.
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Ступање на снагу
Овај Правилник ступа
универзитетском веб-сајту.

на

Члан 28.
снагу осам

дана

по

објављивању

на

ПРЕДСЕДНИК
НАУЧНО-НАСТАВНОГ ВЕЋА
Проф. др Милош И. Ђуран
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