VELEUČILIŠTE „NIKOLA TESLA“
U GOSPIĆU

PRAVILNIK
O
STEGOVNOJ ODGOVORNOSTI
STUDENATA

Gospić, siječanj 2007.

Na temelju članka 88. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine
br. 123/2003, 198/2003, 105/2004 i 174/2004) i članka 8. privremenog Statuta Veleučilišta „Nikola Tesla“
u Gospiću od 21. srpnja 2006. ( u daljnjem tekstu Veleučilište), privremeno Stručno vijeće Veleučilišta na
2. sjednici održanoj 16. siječnja 2007. donosi

PRAVILNIK
O
STEGOVNOJ
ODGOVORNOSTI STUDENATA

Članak 1.
Ovim se Pravilnikom utvrđuju stegovni prijestupi, stegovne mjere, uvjeti i način provođenja stegovnog
postupka te sastav i način rada Stegovnog povjerenstva.
Članak 2.
Studenti su obvezni pridržavati se Statuta i drugih općih akata Veleučilišta, ispunjavati akademske obveze,
dolično se odnositi spram svojih kolega, nastavnika i drugih zaposlenika Veleučilišta, čuvati imovinu
Veleučilišta te čuvati i promicati njegov ugled.
Članak 3.
(1) Stegovni prijestupi su teži i lakši.
(2) Teži stegovni prijestupi su:











neovlašteno korištenje indeksa,
neovlašteno unošenje ili izmjena podataka u indeks ili drugu ispravu Veleučilišta (npr.
krivotvorenje isprava, potpisa nastavnika u indeksu, dokumenata, uvjerenja ili potvrda što ih izdaje
Veleučilište i sl.) te namjerno uništavanje ili oštećivanje indeksa ili drugih isprava Veleučilišta,
neovlašteno raspolaganje imovinom Veleučilišta, njezino otuđenje ili oštećenje učinjeno s
namjerom ili iz krajnje nepažnje, čime je Veleučilištu nanesena šteta iznad 1.000,00 kn,
nedozvoljeni pristup računalnom sustavu Veleučilišta te zlouporaba računalnog sustava,
teško narušavanje izvođenja nastave i rada na Veleučilištu,
ponašanje kojim se u javnosti narušava ugled Veleučilišta,
ponavljanje lakših prijestupa tijekom studija,
pomaganje počinitelju u izvršenju težeg stegovnog prijestupa te
druga djela počinjena u svezi s Veleučilištem, a koja imaju obilježja kaznenog djela.
(3) Lakši stegovni prijestupi su:



nedolično ponašanje prema nastavnicima, zaposlenicima i studentima Veleučilišta,
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nedolično ponašanje u prostorijama Veleučilišta koje narušava ugled Veleučilišta,
neovlašteno raspolaganje imovinom Veleučilišta, njezino otuđenje ili oštećenje učinjeno s
namjerom ili iz krajnje nepažnje, čime je nanesena šteta do 1.000,00 kn,
upotreba nedozvoljenih pomagala na provjerama znanja,
remećenje izvođenja nastave i rada na Veleučilištu te
druga počinjena djela u svezi s Veleučilištem, a koja imaju obilježja prekršaja.







Članak 4.
(1) Za stegovne prijestupe odgovaraju:


redoviti i izvanredni studenti za vrijeme dok su upisani na Veleučilište i za vrijeme dok uživaju
apsolventska prava te oni kojima su prestala apsolventska prava, ali još polažu zaostale ispite
(2) Odgovornost studenta po bilo kojoj drugoj osnovi ne isključuje stegovnu odgovornost.

Članak 5.
(1) Za počinjeni stegovni prijestup studentu se može izreći stegovna mjera.
(2) Stegovne mjere su:




opomena,
 zabrana polaganja ispita,
privremeno isključenje sa studija te
 trajno isključenje sa studija.

(3) Stegovne mjere zabrane polaganja ispita te privremenog i trajnog isključenja sa studija mogu se izreći
samo za počinjene teže stegovne prijestupe.
(4) Mjera zabrane polaganja ispita ne može biti duža od šest mjeseci računajući od dana izricanja te mjere.
(5) Mjera privremenog isključenja sa studija ne može biti duža od dvije godine računajući od dana
izricanja te mjere.
(6) Ukoliko student počini više stegovnih prijestupa za koje se vodi jedan stegovni postupak, ne izriče se
stegovna mjera za svaki pojedini prijestup već se izriče jedna zajednička stegovna mjera.
(7) Za imovinu koju je otuđio ili oštetio s namjerom ili iz krajnje nepažnje student materijalno odgovara.
Članak 6.
(1) Studentu protiv kojeg je pokrenut stegovni postupak Stegovno povjerenstvo može izreći privremenu
stegovnu mjeru sve do okončanja postupka.
(2) Privremene mjere su:




zabrana upisa u višu godinu studija,
zabrana polaganja ispita te
zabrana pohađanja nastave.
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Članak 7.
(1) Stegovne i privremene stegovne mjere izriču se u stegovnom postupku.
(2) Stegovni postupak vode Stegovno povjerenstvo i Žalbeno stegovno povjerenstvo.
Članak 8.
(1) Stegovno povjerenstvo čine predsjednik i dva člana te njihovi zamjenici.
(2) Žalbeno stegovno povjerenstvo čine predsjednik i četiri člana te njihovi zamjenici.
(3) Predsjednika, članove i njihove zamjenike Stegovnog povjerenstva te Žalbenog stegovnog
povjerenstva imenuje dekan na vrijeme od tri godine.
(4) Predsjednik i jedan član Stegovnog povjerenstva te njihovi zamjenici imenuju se iz redova nastavnika i
suradnika, a drugi član te njegov zamjenik, na prijedlog Studentskog zbora, iz redova studenata.
(5) Predsjednik i dva člana Žalbenog stegovnog povjerenstva te njihovi zamjenici imenuju se iz redova
nastavnika i suradnika, a druga dva člana te njihovi zamjenici, na prijedlog Studentskog zbora, iz redova
studenata.
(6) Administrativne poslove Stegovnog povjerenstva i Žalbenog stegovnog povjerenstva obavlja tajnik
Stegovnog povjerenstva kojeg na vrijeme od tri godine imenuje dekan.
Članak 9.
(1) Stegovni postupak pokreće Stegovno povjerenstvo na vlastitu inicijativu ili po prijedlogu dekana,
nastavnika i suradnika, zaposlenika, studenata Veleučilišta ili drugih građana. Prijedlog za pokretanje
stegovnog postupka mora biti obrazložen.
(2) Stegovno povjerenstvo zaključkom će odbaciti prijedlog za pokretanje stegovnog postupka ukoliko
prijavljeno djelo ne predstavlja prijestup u smislu članka 3. ovog Pravilnika ili ako utvrdi da navodi u
prijavi nisu točni ili da nisu potkrijepljeni odgovarajućim dokazima.
(3) Zaključak o pokretanju stegovnog postupka ili odbacivanju prijedloga za pokretanje stegovnog
postupka Stegovno povjerenstvo donosi većinom glasova.
(4) O svim postupovnim radnjama vodi se zapisnik.
Članak 10.
(1) Stegovno povjerenstvo dužno je u roku od tri dana od dana donošenja zaključka o pokretanju
stegovnog postupka dostaviti prijedlog za pokretanje stegovnog postupka sa cjelokupnom popratnom
dokumentacijom prijestupniku te na znanje Studentskom zboru i dekanu Veleučilišta.
(2) Prijestupnik se u roku od osam dana od dana primitka prijedloga za pokretanje stegovnog postupka
može, u pisanom obliku, očitovati o navodima prijedloga.
(3) Po primitku pisanog očitovanja prijestupnika, Stegovno povjerenstvo može, ako je to potrebno za
utvrđivanje materijalne istine, provesti istragu.
(4) Po završetku istrage, Stegovno povjerenstvo odlučuje da li će obustaviti postupak ili zakazati usmenu
raspravu.
(5) Prijestupniku se dostavlja poziv za usmenu raspravu s priloženim nalazima istrage. Ako se
prijestupniku ne bude mogao dostaviti poziv za usmenu raspravu, poziv će se izvjesiti na oglasnu ploču i
smatrat će se da je uručen kad protekne osam dana od dana njegove objave na oglasnoj ploči.
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Članak 11.
(1) Usmena rasprava je javna.
(2) Predsjednik Stegovnog povjerenstva može udaljiti osobe koje ometaju raspravu ako na drugi način ne
može uspostaviti red.
(3) Rasprava pred Stegovnim povjerenstvom može se provesti i u nenazočnosti prijestupnika ako se utvrdi
da je uredno pozvan, a svoj izostanak nije opravdao.
(4) Usmena rasprava započinje čitanjem prijedloga za pokretanje stegovnog postupka, nakon čega se
pristupa dokaznom postupku.
(5) U postupku mora biti uzeto u obzir mišljenje Studentskog zbora ukoliko je pravovremeno dostavljeno.
(6) Prilikom odmjeravanja stegovne mjere posebno se mora uzeti u obzir težina povrede i posljedice,
stupanj odgovornosti studenta, okolnosti pod kojima je povreda učinjena, raniji rad i ponašanje studenta te
druge okolnosti koje su bitno utjecale na počinjen prijestup.
Članak 12.
(1) Stegovno povjerenstvo odluku o stegovnoj odgovornosti te mjeri koju će izreći donosi tajnim
vijećanjem većinom glasova, najkasnije u roku od tri dana po održanoj usmenoj raspravi.
(2) Odluka o stegovnoj odgovornosti te mjeri dostavlja se prijestupniku, Studentskom zboru te dekanu
Veleučilišta. Stegovno povjerenstvo može odlučiti da se rješenje o stegovnoj odgovornosti i mjeri
izrečenoj za teže stegovne prijestupe, ako smatra da za to postoje opravdani razlozi, drugom fakultetu,
ustanovi ili drugoj pravnoj osobi.
Članak 13.
(1) Protiv odluke Stegovnog povjerenstva student ima pravo žalbe.
(2) Žalba se podnosi Žalbenom stegovnom povjerenstvu putem Stegovnog povjerenstva u dva primjerka.
(3) Rok za podnošenje žalbe je petnaest dana od dana primitka odluke Stegovnog povjerenstva.
(4) Postupajući po žalbi Stegovno povjerenstvo može žalbu usvojiti te preinačiti svoju odluku, ili žalbu
proslijediti Žalbenom stegovnom povjerenstvu kao drugostupanjskom tijelu na rješavanje.
(5) Žalbeno stegovno povjerenstvo odlučuje na sjednici.
(6) Žalbeno stegovno povjerenstvo može pobijanu odluku Stegovnog povjerenstva potvrditi, preinačiti ili
ukinuti i predmet vratiti Stegovnom povjerenstvu na ponovnu raspravu.
(7) Povodom žalbe ne može se izreći teža stegovna mjera od one izrečene u prvom stupnju.
Članak 14.
(1) Izvršenje konačnih odluka o stegovnoj odgovornosti provodi dekan Veleučilišta.
(2) O izrečenim stegovnim mjerama Evidencija studija vodi posebnu evidenciju.
(3) Pravo uvida u evidenciju, uz odobrenje dekana, ima osoba koja za to dokaže pravni interes.
Članak 15.
(1) Pokretanje stegovnog postupka za teže stegovne prijestupe zastarijeva u roku od godine dana, a za
lakše stegovne prijestupe u roku od šest mjeseci od dana kada je počinjen stegovni prijestup.
(2) Zastara u svakom slučaju nastupa protekom dvostrukog vremena od onoga koje je predviđeno za
zastaru pokretanja postupka.
(3) Zastara izvršenja izrečene stegovne mjere nastupa protekom četiri mjeseca od dana konačnosti odluke
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kojom je mjera izreiena.
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16.

Zasvapitanja stegovnog postupka koja nisu uredena ovim Pravilnikom primjenjuju

se odredbe Zakona

opcem upravnom posfupku.
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Ovaj Pravilnik stupa ra snagu danom objave na oglasnoj plodi Veleudili5ta-
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