
Na temelju članka 31. Statuta Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

Fakultetsko vijeće na I. izvanrednoj sjednici održanoj 10. veljače 2012. donijelo je 

PRA VILNIK O STEGOVNOJ ODGOVORNOSTI STUDENATA 
VETERINARSKOGA FAKULTETA 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

(1) Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti studenata Veterinarskoga fakulteta (dalje: 

Pravilnik) uređuje se stegovna odgovornost studenata, opis stegovnih djela, stegovni 
postupak i stegovne mjere koje se izriču studentima za počinjenje stegovnih djela te 

grubo narušavanje ugleda Sveučilišta i Fakulteta. 

(2) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na sve studente integriranog studija i 

poslijediplomskih studija koji se izvode na Fakultetu, dok imaju studentska prava. 
(3) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodni značaj, bez obzira na to 

koriste li se u muškome ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski 

rod. 

Članak 2. 

(1) Studenti su dužni poštivati režim studija i opće akte Sveučilišta i Fakulteta, čuvati 

ugled i dostojanstvo Sveučilišta i Fakulteta, studenata, nastavnika, drugih pripadnika 
akademske zajednice i ostalih zaposlenika te uredno izvršavati svoje obveze. 

(2) Povreda dužnosti iz stavaka l. ovoga članka povlači stegovnu odgovornost. 

(3) Studentu ne može biti izrečena stegovna mjera za one povrede dužnosti koje, prije 

nego što su bile učinjene, nisu bile propisane ovim Pravilnikom ili drugim općim 

aktom određene kao stegovna djela. 

(4) Kaznena odgovornost studenata po nekoj drugoj pravnoj osnovi ne isključuje stegovnu 

odgovornost. 

II. STEGOVNA DJELA 

Članak 3. 

(1) Lakše povrede dužnosti su: 

l. stvaranje prekomjerne buke i galame koja remeti rad studenata, nastavnika 

ostalih zaposlenika Fakulteta; 
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2. svako neprihvatljivo ponašanje kojim se narušava higijena i čistoća prostorija te 
okoliša Fakulteta; 

3. svaka druga povreda dužnosti koja nije dovela do težih posljedica; 
4. kašnjenje ili napuštanje bilo kojega oblika nastave i neispunjenje drugih nastavnih 

obveza; 
5. nepristojan i nekorektan odnos prema nastavnicima i ostalim djelatnicima 

Fakulteta ili studentima. 

(2) Teške povrede dužnosti su: 

l. nasilno ponašanje prema nastavnicima, suradnicima i drugim zaposlenicima 
Fakulteta, te prema studentima u prostorima Sveučilišta i Fakulteta; 

2. namjerno oštećivanje imovine Fakulteta ilili uništavanje knjižnog fonda, te 
nanošenje štete na inventaru i materijalnim sredstvima Fakulteta; 

3. krivotvorenje indeksa ili drugih isprava; 
4. namjerno uništenje ili oštećenje indeksa, odnosno lažno objavljivanje gubitka 

indeksa; 
5. pristupanje ispitu, ako student nije ispunio uvjete za pristup ispitu; 
6. posredno ili neposredno nuđenje novca ili ostvarenja bilo kakve druge imovinske 

koristi, te svaki drugi utjecaj na nastavnika u cilju polaganja ispita ili ostvare'1ia 
bilo kakve koristi na studiju; 

7. lažno predstavljanje i korištenje drugih osoba za pohađanje nastave i/ili polaganje 
ispita; 

8. narušavanje reda i pravila utvrđenih za pojedine oblike nastave, odnosno za ispite i 
kršenje kućnog reda Fakulteta; 

9. zlouporaba prostorija i materijalnih sredstava, informatičke opreme i drugih 
uređaj a Fakulteta; 

10. davanje lažnih podataka ili poduzimanje radnji temeljem kojih student ostvaruje 
neko pravo koje mu ne pripada; 

ll. izaziv~e nereda ili tučnjave, odnosno sudjelovanje u neredu ili u tučnjavi u 
prostorijama Fakulteta; 

12. javno iznošenje neprovjerenih i netočnih podataka o drugim studentima i ostalim 
članovima akademske zajednice te iznošenje osobnih podataka bez suglasnosti 
osobe na koju se odnose, povreda službenih podataka i tajne; 

13. počinjenje lakše povrede u tijeku studija više od dva puta; 
14. dolazak na bilo koji od oblika nastave pod utjecajem alkohola ili opojnih droga; 
15. donošenje i konzumiranje alkohola prije i tijekom nastave; 
16. nedopušteno primanje ili pružanje pomoći i upotreba nedpuštenih pomagala na 

. . 
proVjerama znanja; 

17. diskriminacija sukladno pozitivnim pravnim propisima. 
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III. STEGOVNE MJERE 

Članak 4. 

(l) Studentima se mogu izreći sljedeće stegovne mjere: 
Lakše povrede: 
l. javna opomena, 
2. opomena pred isključenje s Fakulteta. 
Teže povrede: 
l. isključenje s Fakulteta do jedne godine s rokom kušnje od dvije godine, 
2. privremeno isključenje s Fakulteta do jedne akademske godine, 
3. trajno isključenje s Fakulteta. 

(2) Stegovne mjere, javna opomena i opomena pred isključenje izvršavaju se i objavom na 
Fakultetskom vijeću, Vijeću godišta i mrežnim stranicama Fakulteta. 

(3) Stegovna mjera privremenog isključenja s Fakulteta do najviše jedne godine od dana 
konačnosti odluke o stegovnoj odgovornosti upisuje se u studentsku ispravu (indeks). 

(4) Stegovna mjera trajnog isključenja izriče se za najteže povrede dužnosti, u situaciji 
kadje student bio svjestan daje njegovo činjenje propisano kao teška povreda za koju 
se može izreći stegovna mjera, a svejedno je pristao na činjenje i posljedice činjenja. 
Stegovna mjera trajnog isključenja s Fakulteta izvršava se upisom u studentsku 
ispravu (indeks). 

(5) Uz izricanje stegovnih mjera počinitelju se mogu odrediti zabrane: 
l. zabrana polaganja ispita na određeno vrijeme, 
2. zabrana ovjere semestra, 
3. poništenje nepravilno položenih ispita i drugih obveza. 

(6) Uz izricanje stegovnih mjera počinitelju se može odrediti ispunjenje obveze: 
l. naknada materijalne štete, 
2. povrat stvari. 

IV. STEGOVNI POSTUPAK I TIJELO ZA VOĐENJE POSTUPKA 

I IZRICANJE STEGOVNIH MJERA 

Članak 5. 

(l) Prijavu o stegovnoj odgovornosti studenata Veterinarskoga fakulteta može pokrenuti 
svaka osoba koja smatra da je oštećena ili osoba koja ima saznanja o činjenju 
stegovnog djela. Prijava se podnosi osobama koje su ovlaštene za pokretanje 
prijedloga prema stavku 4. ovoga članka. 

(2) O odbacivanju prijave mora se posebno pisano obavijestiti osobu koja je podnijela 

pnJavu. 
(3) Odgovornost studenata za počinjena djela utvrđuje se u stegovnom postupku. 
(4) Stegovni postupak pokreće se prijedlogom za utvrđivanje odgovornosti studenta za 

počinjeno stegovno djelo. Prijedlog za utvrđivanje odgovornosti studenata može 
podnijeti dekan, prodekan za nastavu, voditelj studentske referade, predsjednik 
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studentskog zbora i Fakultetsko vijeće. Prijedlog se u pisanom obliku podnosi 
predsjedniku Povjerenstva za stegovnu odgovornost. 

(5) Prijedlog za utvrđivanje odgovornosti mora biti obrazložen i obvezno sadržavati: 
l. ime i prezime te točnu adresu studenta; 
2. datum saznanja za stegovno djelo i počinitelja; 
3. opis stegovnog djela te činjenice koje su od utjecaja za utvrđivanje stegovne 

odgovornosti; 
4. dokazne materijale (izvornik indeksa ili fotokopija, izjave oštećenih i drugo); 
5. potpis predlagatelja prijedloga. 

(6) Stegovni postupak je žuran. 

Članak 6. 

(l) O stegovnoj odgovornosti studenata odlučuje Povjerenstvo za stegovnu odgovornost 
studenata u stegovnom postupku. 

(2) Povjerenstvo se sastoji od sedam članova. 
(3) Predsjednika i zamjenika predsjednika biraju članovi Povjerenstva između sebe IZ 

redova nastavnika. Jednog člana Povjerenstva bira se iz redova studenata na prijedlog 
Studentskog zbora Fakulteta. 

(4) U radu Povjerenstva sudjeluje i zapisničar bez prava na odlučivanje. Stručne poslove 
za potrebe Povjerenstva obavlja Tajništvo Fakulteta. 

(5) Predsjednik ili član Povjerenstva mora biti izuzet ako je s počiniteljem u braku ili 
srodstvu u izravnoj liniji ili do trećeg stupnja pobočne linije, ako je oštećen djelom, 
ako postoje druge okolnosti koje ukazuju na mogućnost pristranosti. 

(6) Član Povjerenstva bit će razriješen dužnosti ako mu za trajanja mandata bude izrečena 
stegovna mjera, ako bude osuđen za kazneno djelo, ako sam zatraži razrješenje, ako 
mu prestane ugovor o radu ili ako neuredno obavlja svoju dužnost. 

Članak 7. 

(l) Predsjednik Povjerenstva dužan je u roku 15 dana od dana primitka prijedloga za 
utvrđivanje odgovornosti sazvati Povjerenstvo radi utvrđivanja stegovne odgovornosti, 
zakazati raspravu, te dostaviti poziv studentu-počinitelju, a po potrebi i svjedocima. 

(2) Studentu-počinitelju dostavlja se poziv za raspravu sa naznakom da se poziva na 
iznošenje obrane te da ima pravo na branitelja. 

(3) Poziv za raspravu iz prethodnog stavka ovog članka studentu se dostavlja 
preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom na adresu prijavljenu u 
studentskoj referadi. U slučaju da student izbjegava dostavu ili u studentskoj referadi 
nije prijavio ispravnu adresu, dostava poziva za raspravu još će se jednom pokušati 
obaviti na prijavljenoj adresi u idućem roku od 15 dana. Ako niti ta dostava ne uspije, 
dostava poziva će se obaviti stavljanjem poziva na mrežne stranice Fakulteta. 
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Članak 8. 

(I) Rasprava pred Povjerenstvom može se održati ako je na raspravi prisutna najmanje 
natpolovična većina članova Povjerenstva od kojih jedan član obvezno mora biti 
predstavnik studenata. 

(2) Prije početka rasprave predsjednik Povjerenstva utvrđuje tko je prisutan, odnosno 
odsutan, te jesu li ispunjene sve pretpostavke za održavanje rasprave. 

(3) Ako student protiv kojeg se vodi stegovni postupak ne dođe na raspravu iako mu je 
poziv uredno dostavljen, a nije pisano zatražio odgodu, rasprava se može održati i u 
njegovoj odsutnosti. 

Članak 9. 

(1) Rasprava pred Povjerenstvom u pravilu je javna, ali u pojedinim slučajevima, kad 
Povjerenstvo ocijeni da je to opravdano, rasprava može biti i zatvorena za javnost. 
Odluku o isključenju javnosti donosi Povjerenstvo prije početka rasprave 
natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova. 

(2) O raspravi se vodi zapisnik u koji se unose podaci važni za donošenje odluke. 
(3) U zapisniku se obvezno navode podaci o sastavu Povjerenstva, mjestu i vremenu 

održavanja rasprave, o studentu protiv kojega se vodi stegovni postupak te o drugim 
osobama koje su u određenom svojstvu prisustvovale raspravi. U zapisnik se unosi 
kratak sadržaj zahtjeva za pokretanje postupka, izjava studenta-počinitelja, izjave 
oštećenih i svjedoka, prilozi koji su stavljeni i druga pitanja važna za donošenje 
odluke. 

(4) Nakon vijećanja i glasovanja u zapisnik se unosi i izreka odluke Povjerenstva. 

Članak 10. 

(I) Rasprava započinje čitanjem prijedloga za utvrđivanje odgovornosti studenata. Nakon 
što je prijedlog pročitan poziva se student da iznese svoju obranu, te da se izjasni o 
svim navodima iz prijedloga za utvrđivanje odgovornosti. Predsjednik Povjerenstva 
upozorit će studenta da nije dužan iznijeti svoju obranu, niti se izjasniti o navodima iz 
prijedloga. Za vrijeme dok student iznosi svoju obranu, pozvani svjedoci ne 
prisustvuju raspravi. 

(2) Nakon što iznese svoju obranu, a u cilju utvrđivanja svih važnih činjenica, članovi 
povjerenstva mogu postavljati pitanja studentu o svim navodima iz prijedloga za 
utvrđivanje odgovornosti studenta. 

(3) Po potrebi pristupa se ispitivanju svjedoka. Predsjednik Povjerenstva upozorit će 
svakog svjedoka prije njegova iskaza na dužnost iznošenja istine i na posljedice 
lažnog svjedočenja. Po potrebi, predsjednik Povjerenstva suočit će svjedoke te 
pojedinog svjedoka sa studentom. 

(4) Nakon saslušanja svjedoka po potrebi se mogu saslušati i vještaci, čitaju se spisi, 
isprave i izjave osoba koje ne prisustvuju raspravi. 
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• 

(5) Po završetku dokaznog postupka, a nakon što su raspravljene i utvrđene sve važne 

činjenice, predsjednik Povjerenstva zaključuje raspravu. 

(6) O stegovnoj odgovornosti i mjeri Povjerenstvo glasuje bez prisutnosti javnosti i 

studenta, a odluku donosi većinom glasova ukupnog broja članova Povjerenstva. 
(7) Pri izricanju stegovne mjere Povjerenstvo je dužno uzeti u obzir stupanj odgovornosti, 

uvjete pod kojima je povreda izvršena, prijašnji rad i ponašanje, težinu povrede i 
posljedice. 

Članak 11. 

(1) Povjerenstvo može studenta osloboditi odgovornosti utvrdi li da student nije počinio 

stegovno djelo koje mu se stavlja na teret, odnosno ako postoje okolnosti koje 

isključuju odgovornost ili ako nema dovoljno dokaza. 

(2) Ako Povjerenstvo utvrdi stegovnu odgovornost, donosi odluku o izricanju stegovne 

mjere. Ako je u izvršenju stegovnog djela Fakultetu učinjena i materijalna šteta, 

Povjerenstvo odlučuje i o toj vrsti odgovornosti, o visini štete prema tržišnim 
uvjetima, a po potrebi na temelju mišljenja ovlaštenog vještaka, te o načinu naknade 

štete. 

(3) Ako student ne podmiri štetu u rokovima i na način utvrđen u odluci, Fakultet ima 

pravo potraživati štetu putem nadležnog suda. 
(4) Odluka o stegovnoj odgovornosti studenta i o izricanju stegovne mjere izrađuje se u 

pisanom obliku u roku od 20 dana od dana zaključenja rasprave, te se dostavlja 
studentu i podnositelju prijedloga. 

Članak 12. 

(l) Protiv odluke o stegovnoj odgovornosti i o izricanju stegovne mjere student ima pravo 

podnijeti prigovor dekanu Fakulteta u roku od 8 dana od dana primitka odluke. 

Prigovor se podnosi u pisanom obliku. 

(2) Dekan može prigovor studenta uz uputu vratiti Povjerenstvu na ponovno postup~e ili 

svoj prijedlog odluke uputiti Fakultetskom vijeću na potvrđivanje. 

(3) Odluka o stegovnoj odgovornosti studenata postaje konačna i pravomoćna protekom 

roka za podnošenje prigovora, odnosno, u slučaju podnošenja prigovora, danom 

dostavljanja drugostupanjske odluke. 

V.ZASTARA 

Članak 13. 

(1) Stegovni postupak ne može se pokrenuti ako je proteklo više od dvanaest mjeseci od 

dana saznanja za stegovno djelo počinitelja. 
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• 

(2) Zastara stegovnog postupka nastupa u svakom slučaju kad protekne dvije godine od 
dana kada je stegovno djelo počinjeno. 

VI. EVIDENCIJA O STEGOVNIM MJERAMA 

Članak 14. 

(l) O izrečenim stegovnim mjerama vodi se posebna evidencija. Evidenciju vodi 

studentska referada. Evidencija se obvezno zaključuje na kraju svake akademske 
godine. 

(2) Evidencija mora sadržavati: 
ime i prezime studenta, 
matični broj studenta, 
stegovno djelo, 
stegovnu mjera, 

klasu, ur. broj i datum kad je odluka donesena. 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 15. 

(l) Stegovni postupci pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika provest će se 
prema propisima koji su vrijedili u trenutku pokretanja postupka. 

(2) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o 
stegovnoj odgovornosti studenata Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 
30. siječnja 2007. 

(3) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 
(4) Ovaj Pravilnik će se objaviti na mrežnim stranicama Fakulteta. 

Klasa: 012-03112-01/9 
Ur. broj: 251-61-01/139-12-1 

Zagreb, 10. veljače 2012. 

Dekan 

/'J--WQ:.':U...e..-e.e-C) 
p~-;~. Tomislav Dobranić 
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