Temeljem odredbe č
lanka 15. Pravilnika o ustroju i djelovanju Hrvatskih studija
Sveučiliš
ta u Zagrebu, te sukladno odredbama č
lanaka 124. i 125. Statuta Sveuč
iliš
ta u
Zagrebu i miš
ljenju Struč
nog vijeć
a Hrvatskih studija Sveuč
iliš
ta u Zagrebu od 04. lipnja
2003., voditelj Hrvatskih studija donosi

PRAVILNIK O STEGOVNOJ ODGOVORNOSTI STUDENATA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se postupak u vezi s utvrđivanjem povreda duž
nosti studenata
Hrvatskih studija Sveučiliš
ta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: studenti), utvrđivanja
č
injenič
nog stanja i krivnje poč
initelja, rokovi za provođenje radnji, zaš
tita studenata te
izvrš
enje stegovne mjere.

I. Duž
nosti studenata
Članak 2.
Studenti su duž
ni:
• drž
ati se odredaba Pravilnika o ustroju i nač
inu izvedbe dodiplomskog studija na
Hrvatskim studijima, drugih opć
ih akata Hrvatskih studija te Statuta Sveuč
iliš
ta u
Zagrebu,
• drž
ati se pravila kulturnog ponaš
anja i pristojnosti prema nastavnicima, suradnicima i
drugim radnicima Hrvatskih studija ili Sveuč
iliš
ta, prema studentima, građanima i drugim
osobama u prostorijama Hrvatskih studija ili Sveuč
iliš
ta kao i č
uvati ugled studenata
Hrvatskih studija ili Sveuč
iliš
ta u Zagrebu.

Članak 3.
Svaka povreda duž
nosti iz č
lanka 2. ovoga Pravilnika stegovni je prijestup za koji student
podlijež
e stegovnom postupku.
Teže povrede duž
nosti studenata smatraju se naroč
ito:

1. radnje koje č
ine kaznena djela za koja se goni po služ
benoj duž
nosti za koja se po
zakonu mož
e izreći kazna od pet godina zatvora ili tež
a kazna,
2. radnje koje č
ine kaznena djela koja su poč
injena prema nastavnicima, suradnicima i
drugim radnicima Hrvatskih studija ili prema drugim studentima,
3. namjerno oš
teć
ivanje imovine Hrvatskih studija veće vrijednosti ili uniš
tavanje
biblioteč
nog fonda,
4. namjerno uniš
tavanje ili oš
teć
enje indeksa odnosno objavljivanje gubitka indeksa radi
protupravnog stjecanja ili zadržavanja studentskih prava,
5. grubo naruš
avanje reda i pravila utvrđenih za pojedine oblike nastave odnosno za
ispite,
6. zlouporaba prostorija i materijalnih sredstava, informatič
ke opreme i drugih uređaja
Hrvatskih studija,
7. grube povrede pravila kulturnog ponaš
anja i pristojnosti prema nastavnicima,
suradnicima i drugim radnicima Hrvatskih studija, odnosno prema studentima i
građanima, u služ
benim prostorijama Hrvatskih studija ili na javnim mjestima.
Kaznena odgovornost studenta ne isključ
uje stegovnu odgovornost.

II. Odgovornost za stegovne prijestupe
Članak 4.
Za stegovne prijestupe odgovaraju svi studenti dodiplomskog i poslijediplomskog studija
na Hrvatskim studijima Sveuč
iliš
ta u Zagrebu.

III. Stegovne mjere
Članak 5.
Za stegovne prijestupe studentima se mogu izricati stegovne mjere:
1. opomena,
2. ukor,

3. posljednja opomena pred isključ
enje,
4. zabrana polaganja ispita i/ili pohađanja određenih oblika nastave do 6 mjeseci,
5. isključ
enje iz studija do dvije godine,
6. trajno isključ
enje iz studija.
Mjere iz točke 5. i 6. stavka 1. ovoga č
lanka mogu se izreć
i samo za teš
ke oblike
stegovnih prijestupa ili u sluč
aju viš
estrukoga povrata.
Mjera iz točke 5. stavka 1. ovoga č
lanka obuhvać
a zabranu upisa godine, ovjere godine
studija, polaganje ispita te sudjelovanja u drugim oblicima nastave.

IV. Zastara
Članak 6.
Gonjenje zbog stegovnog prijestupa ne mož
e se poduzeti ako je proteklo 12 (dvanaest)
mjeseci od dana kada je prijestup poč
injen.
Zastara stegovnog gonjenja nastaje u svakom slučaju kad proteknu 2 godine od dana kada
je prijestup poč
injen.
Ako je stegovnim prijestupom počinjeno kazneno djelo, zastara nastupa kada i zastara
kaznenog djela.
Zastara stegovnog gonjenja ne teč
e u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza tekuć
e
akademske godine.
Pravo na izvrš
enje izreč
ene stegovne mjere iz č
lanka 5. ovoga Pravilnika zastaruje
protekom 30 dana od dana pravomoć
nosti odluke kojom je mjera izreč
ena.

V. Stegovni sud
Članak 7.

U stegovnim predmetima protiv studenata odlučuje Stegovni sud za studente (u daljnjem
tekstu: Sud).
Sud se sastoji od: predsjednika i zamjenika predsjednika, č
etiri člana iz reda nastavnika i
suradnika, četiri č
lana iz reda studenata te stegovnog tužitelja i njegova zamjenika.
Predsjednik Suda bira se iz redova nastavnika. Zamjenik predsjednika Suda bira se iz
reda studenata. Stegovni tuž
itelj i njegov zamjenik biraju se iz redova nastavnika i
suradnika.
Predsjednika Suda, č
lanove Suda iz reda nastavnika i suradnika, stegovnog tuž
itelja i
njegova zamjenika bira Struč
no vijeć
e Hrvatskih studija na prijedlog voditelja HS.
Članove Suda iz reda studenata i zamjenika predsjednika Suda bira Struč
no vijeće na
prijedlog Podruž
nice Studentskog zbora.

Članak 8.
Predsjednik Suda, članovi Suda te stegovni tuž
itelj i njegov zamjenik biraju se na vrijeme
od dvije akademske godine. Izuzetno č
lan Suda iz reda studenata može biti biran i na
vrijeme od jedne akademske godine.
U sluč
aju da mandat č
lanova Suda prestane za trajanja stegovnog postupka, postupak će
se dovrš
iti pred istim sastavom Suda. Ako tijekom postupka dođe do izmjene stegovnog
vijeć
a, postupak ć
e započeti iznova, ali se provedeni dokazi neć
e ponovo izvoditi, većć
e
se proč
itati zapisnik o njima.

VI. Vijeć
a Stegovnog suda
Članak 9.
U stegovnom postupku odluč
uju prvostupanjsko i drugostupanjsko vijeć
e koje se bira iz
reda č
lanova Suda iz č
lanka 7. ovoga Pravilnika.
Sastav vijeć
a određuje predsjednik Suda na poč
etku akademske godine. U sluč
aju
spriječ
enosti pojedinog č
lana vijeć
a, predsjednik Suda imenovat ć
e zamjenika iz reda
drugih članova vijeć
a.

Članak 10.

Prvostupanjsko vijeć
e sastavljeno je od tri č
lana, od kojih su predsjednik vijeć
a i jedan
č
lan vijeć
a iz reda nastavnika i suradnika, a drugi je č
lan vijeć
a student.
Drugostupanjsko vijeć
e sastavljeno je od pet č
lanova, od kojih su predsjednik i dva č
lana
nastavnici, a dva č
lana predstavnici studenata.

VII. Prijedlog za pokretanje postupka
Članak 11.
Prijedlog za pokretanje stegovnog postupka mogu podnijeti voditelj Hrvatskih studija,
predsjednik Struč
nog vijeć
a Hrvatskih studija, proč
elnici Studija i Podruž
nica
Studentskog zbora. Prijedlog se podnosi stegovnom tuž
itelju.
Prijedlog iz stavka 1. ovoga č
lanka podnose ovlaš
tene osobe po vlastitoj inicijativi ili
povodom prijave zainteresirane osobe, ako ocijene da je opravdana.
Odluku o pokretanju postupka stegovni tuž
itelj dostavlja studentu i podnositelju
prijedloga za pokretanje postupka. Ako stegovni tuž
itelj odluč
i da neć
e provoditi istragu,
ne donosi se posebna odluka o pokretanju postupka, većse odmah podiž
e optuž
nica. U
tom je sluč
aju postupak pokrenut zakazivanjem rasprave.
Na odluku o pokretanju postupka ne mož
e se izjaviti ž
alba.

VIII. Pokretanje postupka
Članak 12.
Postupak je pokrenut kada stegovni tuž
itelj ocijeni da je prijedlog za pokretanje
postupka osnovan i kada započ
ne bilo koju radnju u vezi s njegovim provođenjem.
Stegovni tuž
itelj mož
e radi pripremanja optuž
nice bez provođenja istrage prikupljati
podatke o počinjenom stegovnom prijestupu i njegovu poč
initelju, ili radi donoš
enja
odluke o provođenju istrage.

Ako ocijeni da nema mjesta pokretanju postupka ili podizanju optuž
nice, stegovni tuž
itelj
ć
e o tome donijeti rješ
enje i dostaviti ga podnositelju zahtjeva za pokretanje postupka i
studentu.

IX. Privremeno oduzimanje indeksa
Članak 13.
Ako postoji osnovana sumnja da je student poč
inio tež
u povredu duž
nosti iz č
lanka 3.
stavka 2. toč
ke 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika voditelj Hrvatskih studija, predsjednik
Struč
nog vijeć
a Hrvatskih studija, odnosno proč
elnici Studija u slučaju spriječ
enosti
voditelja ili predsjednika Stručnog vijeć
a, mogu studentu privremeno oduzeti indeks.
Oduzeti indeks mož
e se zadrž
ati do odluke stegovnog tužitelja o prijedlogu za pokretanje
postupka, a najdulje mjesec dana.
Nakon pokretanja postupka odluku o oduzimanju indeksa donosi stegovni tuž
itelj prema
č
ijoj se odluci indeks mož
e oduzeti na jošmjesec dana.
Nakon š
to je postupak započ
eo odluku o oduzimanju indeksa donosi prvostupanjsko
vijeć
e.
Ukupno trajanje mjere oduzimanja indeksa ne mož
e prijeć
i tri mjeseca.
Oduzimanje indeksa podrazumijeva zabranu polaganja ispita, upisa, predaje diplomskog
rada, polaganje seminara te pristupa drugim oblicima nastave ili provjere znanja.
Odlukom o oduzimanju indeksa neki se oblik nastave ili provjere znanja mož
e izuzeti od
zabrane.
U sluč
aju kada nije moguć
e privremeno oduzeti indeks, nadležno ć
e tijelo Hrvatskih
studija to svojim nalogom utvrditi te odrediti jednu ili viš
e mjera iz stavka 6. ovoga
č
lanka.

X. Dostava
Članak 14.

Studentu se dostava akta u svezi stegovnog postupka obavlja slanjem na adresu boraviš
ta
u mjestu studija ili na adresu stalnog prebivališ
ta preporučenom poš
tanskom poš
iljkom ili
osobnom predajom na Hrvatskim studijima.
U sluč
aju da student izbjegava dostavu ili na Hrvatskim studijima nije prijavio ispravnu
adresu, dostava se obavlja oglaš
avanjem akta na oglasnoj ploč
i Hrvatskih studija te se
protekom 8 dana od dana oglaš
avanja smatra da je dostava uredno obavljena.
Oglaš
avanje akata u smislu stavka 2. ovoga članka ne obavlja se od 15. srpnja do 31.
kolovoza.

XI. Pravo na branitelja
Članak 15.
Student ima pravo na branitelja tijekom cijelog postupka, na š
to će ga se upozoriti u
rješ
enju o pokretanju postupka, odnosno u pozivu na raspravu, ako nije provođena
istraga.
Branitelj ima pravo prisustvovati ispitivanju studenta kao i cijeloj raspravi te poduzimati
radnje potrebne za obranu.
Pisani akti i pozivi ne dostavljaju se branitelju posebno, većć
e ga o njima izvijestiti
student.

XII. Fakultativna istraga
Članak 16.
Stegovni tuž
itelj mož
e, ako je to potrebno radi pripremanja optuž
nice i lakš
eg provođenja
rasprave, provesti istragu.
U istrazi stegovni tužitelj mož
e pribaviti usmene ili pisane izjave osoba te prikupiti
dokumentaciju i druge dokaze.
Dokazi prikupljeni u istrazi mogu se koristiti na raspravi.

XIII. Optuž
nica
Članak 17.
Optuž
nicu podiže stegovni tužitelj i podnosi je prvostupanjskom vijeć
u Suda.
Optuž
nica sadrži podatke o studentu protiv kojeg se pokreć
e stegovni postupak,
č
injenič
ni opis prijestupa, njegovu pravnu osnovu, prijedlog dokaza koje treba izvesti u
postupku, prijedlog da se optuž
enog studenta kazni prema ovom Pravilniku, obrazlož
enje
i drugo potrebno za uredno vođenje postupka.
Prvostupanjsko vijeć
e, ako smatra optužnicu utemeljenom, zakazuje raspravu i primjerak
optuž
nice, zajedno s pozivom za raspravu, š
alje optuženom studentu.

XIV. Rasprava
Članak 18.
Rasprava pred Sudom poč
inje čitanjem optužnice. Nakon toga pozvat ć
e se student protiv
kojeg je pokrenut stegovni postupak da se izjasni o navodima optuž
nice i iznese svoju
obranu.
Predsjednik vijeć
a priopć
it ć
e studentu protiv kojeg je pokrenut stegovni postupak da nije
duž
an izjasniti se o navodima u zahtjevu niti izlagati svoju obranu.
Stegovni tuž
itelj na raspravi zastupa optuž
bu.
Dokazi se na raspravi izvode redom koji utvrdi predsjednik vijeća Suda.
O tijeku rasprave vodi se zapisnik koji piš
e jedan od č
lanova vijeć
a ili posebno pozvani
zapisnič
ar.
Za vrijeme dok student protiv kojeg se provodi stegovni postupak daje iskaz, svjedoci ne
prisustvuju raspravi. Predsjednik vijeć
a Suda upozorit će svakog svjedoka prije njegovog
iskaza na duž
nost iznoš
enja istine i posljedice laž
nog svjedoč
enja. Po potrebi, vijeć
e Suda
ć
e suoč
iti svjedoke međusobno te pojedinog svjedoka sa studentom protiv kojeg se vodi
stegovni postupak.

Nakon sasluš
avanja svjedoka sasluš
avaju se vješ
taci, č
itaju se spisi, isprave i izjave osoba
koje ne prisustvuju raspravi. Student protiv kojega se vodi postupak i stegovni tuž
itelj
mogu do završ
etka rasprave predlagati da se izvide nove č
injenice i pribave novi dokazi,
a vijeć
e Suda mož
e odlučiti da se izvedu dokazi koji nisu predlož
eni ili od kojih je
predlagatelj odustao.
Nakon završ
enog dokaznog postupka predsjednik vijeć
a Suda daje završ
nu riječ
stegovnom tuž
itelju, zatim studentu protiv kojega se vodi postupak i njegovom branitelju.

XV. Rješ
enje o stegovnom prijestupu
Članak 19.
Izreč
eno rješ
enje se odmah objavljuje, a pismeni se otpravak rješ
enja dostavlja studentu,
stegovnom tuž
itelju i podnositelju prijedloga za pokretanje stegovnog postupka, u
primjerenom roku. Rješ
enje sadrž
i uvod, izreku i obrazlož
enje te pouku o pravnom
lijeku.

XVI. Žalba
Članak 20.
Protiv rješ
enja prvostupanjskog vijeća student, stegovni tuž
itelj i podnositelj prijedloga
za pokretanje stegovnog postupka mogu izjaviti žalbu u roku 15 dana po dostavi
pismenog otpravka rješ
enja.
Pravovremeno izjavljena ž
alba odgađa izvrš
enje rješ
enja prvostupanjskog vijeć
a.
O žalbi odluč
uje drugostupanjsko vijeć
e na temelju izvješ
ć
a člana vijeć
a kojega imenuje
predsjednik vijeć
a iz reda č
lanova vijeća.
Vijeć
e Suda mož
e odluč
iti da se konač
no rješ
enje kojim se studentu izrič
e stegovna mjera
objavi na oglasnoj ploč
i Hrvatskih studija, ako nađe da za to postoje opravdani razlozi.

XVII. Izvrš
enje rješ
enja

Članak 21.
O izvrš
enju pravomoć
nih rješ
enja Suda brine se voditelj Hrvatskih studija.
O svim izreč
enim stegovnim mjerama vodi se u Tajniš
tvu Hrvatskih studija posebna
evidencija. Sve stegovne mjere upisuju se u indeks studenta.

XVIII. Supsidijarna primjena kaznenog zakona
Članak 22.
Ako ovim Pravilnikom nije propisano š
to drugo, u stegovnom postupku se primjenjuju na
smislen nač
in odgovarajuć
e odredbe Kaznenog zakona Republike Hrvatske i Zakona o
kaznenom postupku, osim odredaba o prisilnim mjerama.

XIX. Stupanje na snagu Pravilnika
Članak 23.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploč
i Hrvatskih studija
Sveučiliš
ta u Zagrebu.

Voditelj Hrvatskih studija:
Doc. dr. sc. Ivan Kordić

Broj: 470/06-03-OP
Zagreb, 05. lipnja 2003.

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploč
i Hrvatskih studija Sveuč
iliš
ta u Zagrebu
dana 05. lipnja 2003.

