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На основу члана 25. и члана 60. Статута Установе Студентски центар „Београд”, чланa 35. 

став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС” бр. 18/2010, 55/2013, 

27/2018 – др. закон и 10/2019), Управни одбор Установе Студентски центар „Београд”, на седници 

одржаној дана 03.07.2019. године, донео је  

 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О КУЋНОМ РЕДУ У ОБЈЕКТИМА 

УСТАНОВЕ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД” 

 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1. 

Овим Правилником регулише се кућни ред у објектима Установе Студентски центар 

„Београд” (даље: Установа), права и обавезе студената станара у току становања у студентским 

домовима (даље: станар) и корисника услуга исхране, дисциплинска и материјална одговорност 

студената због повреда обавеза и правила кућног реда, као и други односи који настану у вези са 

становањем у студентским домовима или коришћењем других услуга у објектима Установе. 

  

Члан 2. 

Под кућним редом у смислу овог Правилника подразумевају се правила понашања станара, 

односно корисника других услуга, у објектима и у кругу објеката Установе, у вези са коришћењем 

просторија за становање, просторија ресторана, заједничких просторија, инсталација, уређаја, 

опреме, инвентара, као и друга питања којима се обезбеђује мирно и несметано коришћење услуга 

Установе.  

 

 Члан 3. 

У Установи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности студената и 

запослених.  

Правилник полази од следећих принципа: толеранција, међусобна сарадња и уважавање, 

ненасилно решавање сукоба, поштовање приватности и неговање различитости. 

 

Члан 4. 

У Установи су забрањене активности којима се на отворен или прикривен начин 

угрожавају, омаловажавају или дискриминишу групе или појединци по било ком основу, а 

нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, 

вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, узраста, језика, сексуалне 

оријентације, психичког или физичког инвалидитета, конституције или се подстиче на такво 

понашање.  

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне 

равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком 

положају. 

У Установи је забрањено вређање, насилно понашање и злостављање. 

 

Члан 5. 
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Лични подаци о студенту кориснику услуга Установе могу се користити само у складу са 

законом којим се уређује заштита података о личности.  

 

 

 

II ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТАНАРА И КОРИСНИКА 

ДРУГИХ УСЛУГА УСТАНОВЕ  

 

Члан 6. 

Станар студентског дома Установе има право да: 

- користи услуге Установе, просторије за становање, просторије ресторана, заједничке 

просторије, другу инфраструктуру, опрему и инвентар Установе, као и услуге на другим 

објектима Установе (спортски терени и др.), у складу са њиховом наменом, 

- прима дневну посету у времену од 08.00 до 23.30 часова, 

- прими на преноћиште, без новчане накнаде, од једне до десет ноћи месечно, чланове уже 

породице (оца, мајку, сестру, брата) и највише једног станара из других домова Установе уз 

претходну сагласност управе дома и свих станара собе, с тим да тај станар ово право може 

да искористи само једном у току месеца у објектима Установе, 

- прими на преноћиште, од једне до десет ноћи месечно, уз новчану накнаду коју одређује 

надлежни орган Установе, лица која нису наведена у претходној алинеји, када то објективне 

околности дозвољавају. Станар може да користи ово право уз претходну сагласност управе 

дома и свих станара собе, 

- прима посете станара из других објеката у оквиру истог студентског дома (и то у домовима: 

„Патрис Лумумба”, „Слободан Пенезић” и „Кошутњак”), које нису временски ограничене, с 

тим што се евиденција врши уписом у књигу посета на пријавници тог објекта.  

 

Члан 7. 

Станар студентског дома дужан је да:  

- се при уласку у дом идентификује да је станар дома,  

- приликом усељења прегледа собу и утврди стање инсталација, инвентара, уређаја и опреме 

у њој, и у року од 24 часа пријави управи дома у писаној форми сваку неисправност ради 

утврђивања стања (касније пријављени кварови и оштећења падају на терет станара), 

- својим понашањем не ремети мир и ред у дому, 

- на захтев овлашћеног лица покаже студентску картицу или неки други лични документ, 

- се одазове на позив овлашћеног лица најкасније у року од 24 часа по пријему позива,  

- обезбеди за своју посету или госта увид у личну карту или неки други лични документ на 

пријавници дома,  

- омогући контролу и обилазак студентске собе овлашћеном лицу,  

- учињену штету у соби и заједничким просторијама, на инсталацијама, опреми, уређајима и 

инвентару пријави управи дома,  

- одржава ред и чистоћу у соби и на тераси,  

- плати станарину најкасније до десетог (10.) у месецу за текући месец,  

- плати месечне телекомуникационе услуге и остале месечне услуге по основу становања, 

најкасније до 10. у месецу за текући месец, 

- се исели из дома у року од 24 часа од момента доласка редовног станара који је остварио 

право на смештај за наредну школску годину,  
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- се исели из дома најкасније у року од 15 дана од дана дипломирања, осим уколико 

високошколска установа на којој је станар студирао не пошаље раније другог студента, у 

ком случају је станар дужан да се исели пре тог рока,  

- приликом исељења из дома преда уредно собу са инвентаром, уређајима и опремом којима 

је био задужен, 

- се одазове на ванредан лекарски преглед у надлежну здравствену установу, по захтеву 

Установе; 

- се придржава и свих других појединачних одлука органа управљања Установе и управе 

дома из домена делатности Установе.  

 

Члан 8. 

Станару студентског дома није дозвољено:  

- примање на преноћиште лица без одобрења управе дома, односно лица овлашћеног од 

стране управника дома; 

- преправљање и преуређивање инсталација у соби, односно у дому, 

- самоиницијативна замена инвентара у соби (пр. узимање инвентара из друге студентске 

собе), 

- самоиницијативно мењање браве на улазним вратима собе, 

- држање обуће у ходницима судентског дома, осим уколико у ходнику не постоји простор 

намењен за одлагање обуће (ципеларник), 

- уношење ватреног оружја, без обзира да ли студент или лице у посети поседује оружани 

лист или дозволу за ношење оружја, као и уношење експлозивних направа и пиротехничких 

средстава, запаљивих течности и гасова, 

- организовање политичких странака, њихових огранака, политичких скупова и свако друго 

изражавање и заступање политичких опредељења у смислу организовања протеста, трибина 

и сл, као и организовано пропагирање рада секти, 

- бављење продајом робе, приватном делатношћу или пружањем услуга било које врсте, 

- уношење, коришћење и растурање наркотика и других опојних средстава и алкохола, 

коцкање или омогућавање коцкања, 

- држање ствари на симсу прозора собе студентског дома, 

- организовање славља у студентској соби и другим просторијама студентског дома, осим у 

просторијама дома које су за то наменски одређене, уз претходну сагласност управника 

дома. 

- остала недозвољена понашања утврђена члановима 11. и 12. овог Правилника. 

 

Члан 9. 

Кориснику услуга (ресторана, бифеа, клубова, спортских објеката) није дозвољено:  

- нарушавање реда и мира поступцима који угрожавају безбедност других, 

- изазивање нереда, туча и учешће у њима,  

- изношење инвентара, 

- фалсификовање докумената (студентске картице) на основу којих је стекао право 

коришћења исхране и давање истих на коришћење другим лицима, 

- неодговорно понашање према имовини и инвентару објекта који користи, 

- уношење оружја, експлозивних средстава и пиротехнике, запаљивих течности и гасова,  

- уношење и употреба опојних дрога, односно психоактивних супстанци. 

 

Корисници услуга су дужни да се, поред наведеног у ставу 1. овог члана, придржавају и 

свих других појединачних одлука органа управљања Установе и управе објеката. 
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Корисницима услуга у случају недозвољеног понашања наведеног у ставовима 1. и 2. овог 

члана може се изрећи забрана уласка у објекат. 

 

 

 

III ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ СТУДЕНАТА У УСТАНОВИ  

 

Члан 10. 

Студент је дужан да права користи у складу са Законом о ученичком и студентском 

стандарду и овим Правилником и да се одговорно односи према имовини, другим студентима и 

запосленима у Установи.  

Студент може да одговара дисциплински и материјално.  

Студент одговара дисциплински за повреду обавезе која је у време извршења била утврђена 

Законом о ученичком и студентском стандарду или општим актом Установе.  

Студент који у Установи проузрокује материјалну штету намерно или крајњом непажњом 

одговара за штету, у складу са законом.  

Дисциплински поступак за утврђивање повреде обавезе и одговорности студента, Установа 

води применом правила општег управног поступка и окончава се решењем. 

Студент који својим понашањем или пропуштањем одређене обавезе изврши лакшу или 

тежу повреду обавеза предвиђену овим Правилником, дисциплински је одговоран. 

 

 

 

IV ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ СТУДЕНТА 

 

 

1. Повреде обавеза студената  

 

Члан 11. 

 Лакше повреде обавеза студент чини ако: 

1) приликом усељења не прегледа собу и не утврди стање инсталација и инвентара у њој и у 

року од 24 часа не пријави управи дома сваку неисправност ради утврђивања стања; 

2) организује славље у соби и у простору објекта где то није дозвољено; 

3) на захтев овлашћеног лица не покаже студентску картицу или неки други лични документ; 

4) се не одазове на позив овлашћеног лица; 

5) не обезбеди увид у личну карту или неки други лични документ за посетиоца, односно госта 

на пријавници дома; 

6) оставља ствари (флаше, тегле, гајбе и сл.) на симс прозора студентског дома; 

7) не омогући контролу и обилазак собе овлашћеном лицу; 

8) учињену штету у соби и заједничким просторијама не пријави управи дома;  

9) не одржава ред и чистоћу у соби и на тераси; 

10) не плати станарину најкасније до десетог (10.) у месецу за текући месец; 

11) не плати месечне телекомунакационе услуге и остале месечне услуге по основу становања, 

најкасније до 10. у месецу за текући месец; 

12) се не исели из дома у року од 24 часа од момента доласка редовног станара који је остварио 

право на смештај за наредну школску годину; 
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13) се не исели из дома најкасније у року од 15 дана од дана дипломирања, осим уколико 

високошколска установа на којој је станар студирао не пошаље раније другог студента, у 

ком случају је станар дужан да се исели пре тог рока; 

14) прима на преноћиште лица која нису станари дома, без одобрења управника дома; 

15) остави смеће на ходнику или баца смеће и сличне ствари преко терасе или кроз прозор собе 

или неке друге просторије дома; 

16) узнемирава телефонским позивима друге станаре; 

17) узнемирава или омета на било који начин друге станаре, како у студентским собама, тако и 

у заједничким просторијама, односно службеним просторијама дома или запослене дома у 

обављању радних задатака; 

18) се не придржава и свих других појединачних одлука органа управљања Установе и управе 

дома из домена делатности Установе; 

19) се не одазове се на ванредан лекарски преглед у надлежној здравственој установи, по 

захтеву Установе; 

20) се не придржава других обавеза из члана 7. овог Правилника; 

21) остала недозвољена понашања из члана 8. овог Правилника. 

 

Члан 12. 

Теже повреде обавеза студената су: 

1) злоупотреба права на смештај;  

2) злоупотреба права на исхрану;  

3) уступање права на смештај и исхрану трећем лицу;  

4) остваривање права на смештај и исхрану на основу исправа са неистинитим подацима;  

5) фалсификовање или преправљање јавне исправе на основу које се остварује право на 

смештај и исхрану;  

6) изазивање опасности, оштећење или уништавање имовине Установе или других студената и 

запослених, намерно или крајњом непажњом;  

7) отуђивање имовине Установе, других студената или запослених у Установи;  

8) држање, ношење и употреба оружја, односно експлозивних материја, запаљивих течности и 

гасова;  

9) продаја, понуда, куповина ради продаје, држање, преношење или посредовање у продаји 

или куповини или на други начин неовлашћено стављање у промет, подстрекавање и 

помагање у употреби супстанци или препарата који су проглашени за опојне дроге, односно 

психоактивних супстанци и супстанци које се могу употребити у незаконитој производњи 

опојних дрога;  

10) уношење и употреба опојних дрога, односно психоактивних супстанци и алкохола у 

Установи;  

11) насилничко понашање или изазивање и учествовање у тучи и другим конфликтима у 

Установи или на јавном месту, којима се угрожава јавни ред и мир;  

12) подстицање, организовање или учествовање у активностима које су забрањене у Установи;  

13) изношење, оштећење, уништавање евиденције или уношење и преправљање података у 

евиденцији коју води Установа;  

14) понављање лакших повреда обавеза и кршења одредаба кућног реда, односно правила 

понашања у Установи. 
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2. Дисциплинске мере за повреде обавеза студената 

 

Члан 13. 

За повреду обавеза студенту се може изрећи дисциплинска мера: 

 

1. опомена, 

2. укор, 

3. укор пред искључење, 

4. искључење из Установе.  

 

Опомена и укор се изричу за лакшу повреду обавезе студента. 

За тежу повреду обавеза студенту се може изрећи дисциплинска мера: укор пред искључење 

и искључење из Установе. 

Студент коме је изречена дисциплинска мера укор пред искључење, следеће школске 

године нема право на смештај у објекту у коме се налазио у време изрицања дисциплинске мере. 

Студент коме је изречена дисциплинска мера искључење из Установе, следеће школске 

године нема право на смештај у Установи.  

Студент коме је изречена дисциплинска мера искључење из Установе за тежу повреду 

обавезе из члана 12. став 1. тач. 1), 2) и 3), трајно губи право на смештај и исхрану у Установи. О 

трајном губитку права из овог става Установа обавештава високошколску установу у коју је 

студент уписан. 

У случајевима постојања отежавајућих околности у вези са дисциплинском повредом или 

опасности да би својим присуством стварао узнемирење у дому и сл, уз дисциплинску меру 

искључење из Установе, студенту се може изрећи и забрана уласка у дом у текућој и наредној 

школској години и дуже.  

 

Члан 14. 

Установа ће комисијски иселити станара: 

- који не плати станарину и остале трошкове до 20. у месецу за текући месец, уколико не 

оправда кашњење и не измири станарину и остале трошкове по основу становања; 

- који се не исели се из дома у року од 24 часа од момента доласка редовног станара који је 

остварио право на смештај за наредну школску годину. 

 

Члан 15. 

О изреченим дисциплинским мерама води се евиденција. 

 

Члан 16. 

Трећим лицима која прекрше одредбе овог Правилника може се изрећи мера забране уласка 

у објекат. 

 

3. Органи надлежни за покретање дисциплинског поступка и изрицање дисциплинске 

мере 

 

Члан 17. 

Првостепени орган за покретање дисциплинског поступка, утврђивање одговорности због 

дисциплинских повреда предвиђених у члановима 11. и 12. овог Правилника и за изрицање 

дисциплинских мера, је управник студентског дома или директор Установе.  
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4. Дисциплински поступак 

 

Члан 18. 

Пре доношења одлуке о одговорности за дисциплинску повреду, првостепени орган ће 

прибавити изјаву одговорног студента и извести по потреби и друге доказе (изјаве сведока, писана 

документа и др.) 

Приликом доношења одлуке о дисциплинској мери, првостепени орган ће имати у виду: 

1) тежину повреде и њене последице;  

2) степен одговорности студента;  

3) услове под којима је повреда учињена;  

4) претходно понашање студента;  

5) понашање студента у току поступка;  

6) став оштећеног ако се ради о таквој врсти повреде и сл. 

Одлуку о одговорности студента за дисциплинску повреду првостепени дисциплински 

орган доноси у облику решења. 

Одлука о одговорности студента за дисциплинску повреду садржи увод, изреку, 

образложење и правну поуку. 

Достављање одлуке о одговорности за дисциплинску повреду врши се у складу са Законом 

о општем управном поступку. 

 

5. Правна заштита 

 

Члан 19. 

 На одлуку из члана 18. студент има право жалбе у року од три дана од дана пријема одлуке. 

Жалба се подноси другостепеном органу непосредно или препорученом пошиљком, на 

адресу писарнице Установе у Београду, ул. Светозара Марковића 56. 

По жалби на одлуку из члана 17. одлучује дисциплинска комисија у року од 15 дана од дана 

подношења жалбе. 

Дисциплинску комисију из претходног става именује Управни одбор Установе. 

Дисциплинска комисија састоји се од 3 члана и бира се на период од годину дана. Чланове 

дисциплинске комисије чине 2 представника Установе и један представник Савеза студената 

Београда.  

Жалба на одлуку којом је изречена дисциплинска мера искључења студента из Установе 

одлаже извршење одлуке.  

Решење дисциплинске комисије по жалби је коначно. 

 

Члан 20. 

У случају подношења жалбе из члана 19. овог Правилника, првостепени дисциплински 

орган је дужан да дисциплинској комисији достави комплетан предмет првостепеног поступка који 

се састоји из:  

- решења првостепеног дисциплинског органа, 

- изјаве одговорног студента, 

- изведених доказа из првостепеног поступка (изјаве сведока, писана документа и други 

докази). 
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Члан 21.  

Дисциплинска комисија може решење првостепеног дисциплинског органа да:  

- потврди,  

- преиначи, 

- укине и врати предмет првостепеном дисциплинском органу на поновно разматрање, са 

одговарајућим образложењем о неправилностима у вођењу првостепеног поступка.  

 

6. Изузеће 

 

Члан 22. 

Лице које одлучује у првостепеном или другостепеном поступку о одговорности студента за 

дисциплинске повреде из овог Правилника изузеће се ако је: 

1) у предмету у коме се води поступак сведок, вештак или пуномоћник студента; 

2) са студентом или пуномоћником студента крвни сродник у правој линији, а у побочној 

линији до четвртог степена закључно, брачни друг или тазбински сродник до другог 

степена закључно, чак и онда кад је брак престао; 

3) са студентом или пуномоћником студента у односу стараоца, усвојиоца или усвојеника; 

4) у првостепеном поступку учествовало у вођењу поступка или у доношењу решења.  

Члан 23. 

Лице из члана 22. овог Правилника, чим сазна да постоји неки од разлога за изузеће, дужно 

је да прекине сваки даљи рад на предмету и да о томе обавести директора Установе. Ако лице из 

члана 22. овог Правилника сматра да постоје друге околности које оправдавају његово изузеће, 

обавестиће о томе исти орган, не прекидајући рад. 

 

Члан 24. 

Студент може захтевати изузеће лица из члана 22. овог Правилника кад постоје разлози 

наведени у члану 22. овог Правилника, као и кад постоје друге околности које доводе у сумњу 

његову непристрасност. У свом захтеву студент мора навести околности због којих сматра да 

постоји неки од разлога за изузеће. 

 

Члан 25. 

О изузећу лица из члана 22. овог Правилника одлучује директор Установе. У одлуци о 

изузећу одредиће се друго лице које ће одлучивати у предмету у коме је изузеће одређено или ће 

одлуку о одговорности студента за дисциплинску повреду донети директор Установе.  

 

 

 

V МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ СТУДЕНТА 

 

Члан 26. 

Студент одговара за материјалну штету коју нанесе Установи, намерно или из крајње 

непажње, у складу са законом.  

 

Члан 27. 

Поступак за утврђивање материјалне одговорности студента покреће управник студентског 

дома. 
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Члан 28. 

Поступак за утврђивање материјалне одговорности студента води комисија коју формира 

директор Установе. 

Комисија за утврђивање материјалне одговорности састоји се од 3 члана. 

Чланове комисије чине: управник студентског дома, магационер и домар студентског дома 

у коме је настала штета.  

 

Члан 29. 

Ако је штету проузроковало више студената, утврђује се материјална одговорност сваког 

студента понаособ.  

 Уколико се не може утврдити удео сваког студента у проузроковању штете, сматра се да су 

сви студенти подједнако одговорни и штету надокнађују у једнаким деловима и то:  

- учињену штету у студентској соби надокнађују сви станари собе, 

- учињену штету на спрату студентског дома надокнађују станари спрата и 

- учињену штету у заједничким просторијама дома надокнађују сви станари дома. 

 

Члан 30. 

Студент чија је материјална одговорност утврђена сходно одредбама члана 28. и 29. став 1. 

овог Правилника, може на одлуку комисије о материјалној одговорности упутити жалбу директору 

Установе, у року од 3 дана од дана пријема одлуке.  

 

 

 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 31. 

Овај Правилник ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања на огласним 

таблама домова Установе Студентски центар „Београд” и интернет страници Установе.  

 

Члан 32. 

Дисциплински поступци у којима је донето решење првостепеног дисциплинског органа пре 

ступања на снагу овог Правилника окончаће се према прописима по којима су и започети. 

 

Члан 33. 

Ступањем на снагу овог Правилника престају да важе одредбе Правилника о кућном реду и 

другим правима и обавезама студената корисника услуга у објектима Установе Студентски центар 

„Београд”, дел. бр. 5475 од 15.09.2011. године. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР 

„БЕОГРАД” 

 

_____________________________________ 

Др Ненад Ђорђевић 

  


