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Na temelju članka 88. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

(Narodne novine br.123./03.,198./03.,105./04.,174./04. i 46./07.), članka 105. Statuta 

Veleučilišta, Stručno vijeće na svoj 13. sjednici, koja je održana 07. svibnja 2008., donijelo je  
 

 
 
 

PRAVILNIKA O STEGOVNOJ ODGOVORNOSTI STUDENATA 
 
 
 
 

Članak 1. 

Ovim se Pravilnikom utvrđuju stegovna djela, stegovne mjere, uvjeti i način 

provođenja stegovnog postupka te sastav i način rada tijela stegovnog postupanja za studente. 

 

 

Članak 2. 

Studenti su dužni: 

- pridržavati se odredaba Statuta i drugih općih akata te odluka organa Veleučilišta,  

- čuvati ugled studenta i Veleučilišta,  

- poštivati zakone, propise i pravila morala i kulturnog ponašanja. 

 

 

Članak 3. 

Stegovnim djelom smatrat će se svaka povreda dužnosti iz članka 2. ovoga Pravilnika. 

Kao teže stegovno djelo iz članka 2. ovoga Pravilnika smatrat će se naročito: 

- krivotvorenje potpisa ili isprave u svezi s radom na Veleučilištu, 

- bezobziran i neodgovoran odnos prema imovini Veleučilišta ili imovini koja je      

  Veleučilištu povjerena, 

- pokušaj dovođenja i dovođenje u zabludu nastavnika i drugih radnika, odnosno  

  organa Veleučilišta, u cilju neosnovanog stjecanja studentskih prava, 

- grube povrede morala, društvene etike i pravila kulturnog ponašanja počinjene na     

  Veleučilištu ili na javnim mjestima, 

- grubo narušavanje ugleda studenata i Veleučilišta, 

- učestalo ponavljanje lakših povreda dužnosti. 

 

 

Članak 4. 

Za stegovna djela odgovaraju redoviti, izvanredni studenti i gostujući studenti za 

vrijeme dok su upisani na Veleučilište i za vrijeme dok imaju apsolventska prava kao i oni 

kojima su prestala apsolventska prava, ali još polažu zaostale ispite. 

Odgovornost studenta po bilo kojoj drugoj osnovi ne isključuje stegovnu odgovornost. 

 

 

Članak 5. 

Za stegovna djela studentima se mogu izreći ove stegovne mjere: opomena, ukor, 

opomena pred isključenje i isključenje iz studija. 

Stegovna mjera isključenja iz studija može se izreći samo za počinjena teža stegovna 

djela. 
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Ukoliko student počini više stegovnih djela za koja se vodi jedan stegovni postupak, 

ne izriče se stegovna mjera za svako pojedino djelo nego se izriče jedna stegovna mjera. 

Za imovinu koju je otuđio ili oštetio s namjerom ili iz krajnje nepažnje student 

odgovara materijalno. 

 

 

Članak 6. 

Pokretanje postupka zbog stegovnog djela ne može se poduzeti ako je proteklo šest 

mjeseci od dana kada je djelo počinjeno. 

Zastara stegovnog postupka nastaje u svakom slučaju kad proteknu dvije godine od 

dana kada je djelo počinjeno. Ako je stegovnim djelom počinjeno kazneno djelo, zastara 

nastupa kada i zastara postupka za kazneno djelo. 

Zastara stegovnog postupka ne teče u razdoblju od 1. do 31. kolovoza tekuće 

akademske godine. 

Pravo na izvršenje izrečene stegovne mjere iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika 

zastarijeva protekom 30 dana od dana konačnosti odluke kojom je mjera izrečena. 

 

 

Članak 7. 

U stegovnim predmetima osobama iz članka 4. ovoga Pravilnika odlučuje Stegovni 

sud za studente (u daljnjem tekstu: Sud) kojeg bira Stručno vijeće na vrijeme od dvije godine. 

Sud se sastoji od prvostupanjskog i drugostupanjskog vijeća. 

 

 

Članak 8. 

Svako vijeće sastoji se od predsjednika i dva člana. 

Predsjednik i jedan član svakog vijeća te njihovi zamjenici biraju se iz redova 

nastavnika i suradnika dok se drugi član Suda i njegov zamjenik biraju iz redova studenata.  

Članove svakog vijeća iz redova studenata bira Stručno vijeće na prijedlog 

Studentskog zbora.  

 

 

Članak 9. 

Pred prvostupanjskim vijećem za studente optužbu zastupa tužitelj za studente. 

Tužitelja za studente i njegova zamjenika imenuje Stručno vijeće iz redova nastavnika 

i suradnika na vrijeme od dvije godine. 

Administrativne poslove prvostupanjskog i drugostupanjskog vijeća Suda obavlja 

tajnik Suda kojega na vrijeme od dvije godine imenuje dekan. 

 

 

Članak 10. 

Stegovni postupak pokreće dekan Veleučilišta na temelju prijave ili po vlastitoj 

inicijativi. 

 

 

Članak 11. 

Tužitelj za studente, na temelju provedene istrage, podiže optužnicu ili predlaže Sudu 

obustavljanje postupka. 
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Članak 12. 

Akt o pokretanju postupka i dokazni materijal dekan Veleučilišta dostavlja tužitelju za 

studente. 

O pokretanju postupka za utvrđivanje odgovornosti studenta dekan Veleučilišta 

obavještava Studentski zbor. 

 

 

Članak 13. 

Prvostupanjsko vijeće Suda za studente dostavlja optužnicu okrivljenom studentu i 

određuje usmenu javnu raspravu. 

Na raspravu se poziva okrivljeni i tužitelj za studente. 

 

 

Članak 14. 

Ako se okrivljenom ne može dostaviti optužnica i poziv za raspravu, poziv će se 

oglasiti na oglasnoj ploči Veleučilišta. 

Smatrat će se da je poziv uručen nakon proteka osam dana od dana oglašavanja na 

oglasnoj ploči. 

Ako se okrivljeni ne odazove i po ponovljenom pozivu, postupak se može provesti i 

bez njegova prisustva, ali u tom slučaju okrivljenog će u postupku zastupati studentski 

pravobranitelj. 

 

 

Članak 15. 

Tijekom rasprave vodi se zapisnik. 

Zapisničara određuje predsjednik prvostupanjskog vijeća Suda. 

 

 

Članak 16. 

Prvostupanjsko vijeće Suda može okrivljenog osloboditi od optužbe, odbiti optužbu ili 

okrivljenog proglasiti krivim i izreći mjeru. 

Prije izricanja mjere Sud je dužan pribaviti i kod izricanja mjere uzeti u obzir mišljenje 

Studentskog zbora. 

Presuda se donosi u tajnom vijećanju većinom glasova, a predsjednik prvostupanjskog 

vijeća Suda javno je proglašava. 

Presuda se dostavlja optuženome i tužitelju za studente. 

 

 

Članak 17. 

Protiv presude optuženi i tužitelj mogu uložiti žalbu drugostupanjskom vijeću Suda. 

Žalba se podnosi u roku od petnaest dana nakon primitka pismenog otpravka presude, 

odnosno u roku od osam dana nakon oglašavanja presude na oglasnoj ploči Veleučilišta, ako 

presuda optuženom nije mogla biti dostavljena. 

Žalba se podnosi preko prvostupanjskog vijeća Suda za studente neposredno ili 

poštom. 

 

Članak 18. 

Drugostupanjsko vijeće Suda čine predsjednik i dva člana. 

Predsjednika i članove drugostupanjskog vijeća Suda imenuje Stručno vijeće na 

prijedlog dekana na vrijeme od dvije godine. 
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Predsjednik i jedan član drugostupanjskog vijeća Suda imenuju se iz redova 

nastavnika i suradnika, a drugi član, na prijedlog Studentskog zbora, iz redova studenata. 

 

 

Članak 19. 

Student ima pravo na branitelja. 

Pismena i pozivi ne dostavljaju se branitelju posebno, već će ga o njima izvijestiti 

student. 

 

 

Članak 20. 

Drugostupanjsko vijeće Suda može žalbu odbiti, prvostupanjsku presudu potvrditi, 

preinačiti ili ukinuti. 

 

 

Članak 21. 

Izvršenje mjere zastarijeva 30 dana poslije pravomoćnosti presude. 

Za izvršenje mjere odgovoran je dekan Veleučilišta. 

 

 

Članak 22. 

O izrečenim stegovnim mjerama vodi se posebna evidencija. 

Stegovna mjera isključenja iz studija upisuje se i u indeks studenta. 

Pravo uvida u evidenciju, uz odobrenje dekana, ima osoba koja za to dokaže pravni 

interes. 

 

 

Članak 23. 

Stegovne mjere: opomena i ukor brišu se iz evidencije ako student ne učini novo 

stegovno djelo u roku od dvije godine od pravomoćnosti presude. 

 

 

Članak 24. 

Svi predmeti u postupku su žurni (hitni). 

 

 

Članak 25. 

Na pojedine radnje u postupku, koje nisu obuhvaćene odredbama ovog Pravilnika, 

shodno će se primjenjivati odredbe Zakona o kaznenom postupku. 

 

 

Članak 26. 

Za sva pitanja stegovnog postupka koja nisu uređena ovim Pravilnikom primjenjuju se 

na smislen način odgovarajuće odredbe Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postupku, 

osim odredaba o prisilnim mjerama. 

 

 

Članak 27. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Veleučilišta. 
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Urbroj: 2182/1-43-413/08-01 

Šibenik, 14. svibnja 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Dekan Veleučilišta: 

 

 

 

                                                                       Prof. dr. sc. Marko Radačić 

 

 

 

 

 

 

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Veleučilišta u Šibeniku, dana  14. svibnja 2008. 

godine.  

 

 

 

 

 

 


