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Na temelju članka 59. stavka 2. točke 8. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju („Narodne novine“, br. 123/03., 198/03., 195/04. i 174/04.), članka 85. stavka 2.
točke 11. i članka 153. Statuta Sveučilišta u Dubrovniku, Senat Sveučilišta u Dubrovniku na
svojoj 33. sjednici, održanoj 5. prosinca 2006., donio je
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PRAVILNIK
O STEGOVNOJ ODGOVORNOSTI STUDENATA
SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU
Članak 1.
Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti studenata Sveučilišta u Dubrovniku (dalje u
tekstu: Pravilnik) uređuje se postupak u vezi s utvrđivanjem povreda obveza studenata Sveučilišta
u Dubrovniku (u daljnjem tekstu: studenti), utvrđuju se stegovna djela, ovlaštenost za pokretanje i
vođenje postupka, rokovi za provođenje radnji, postupanje Stegovnoga suda, izricanje i izvršenje
stegovnih mjera te se uređuju ostali odnosi koji proizlaze iz stegovne odgovornosti studenata.

I. Dužnosti studenata
Članak 2.
Student ima pravo na:
1. kvalitetan studij i obrazovni proces kako je to predviđeno studijskim programom,
2. sudjelovanje u stručnom i znanstvenom radu,
3. konzultacije i mentorski rad,
4. slobodu mišljenja i iskazivanja stavova tijekom nastave i drugih aktivnosti na visokim
učilištima,
5. završetak studija u kraćem roku,
6. slobodno korištenje knjižnicama i ostalim izvorima informacija,
7. upisivanje predmeta iz drugih programa, sukladno Statutu i drugim općim aktima
Sveučilišta,
8. izjašnjavanje o kvaliteti (ocjenjivanje) nastave i nastavnika,
9. sudjelovanje u odlučivanju, sukladno Statutu Sveučilišta,
10. pritužbu za povredu nekoga od njegovih prava propisanih zakonom ili općim aktima
Sveučilišta,
11. sudjelovanje u radu studentskih organizacija,
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12. mirovanje studentskih obveza za vrijeme služenja vojnog roka, za vrijeme trudnoće do
godine dana starosti djeteta, za vrijeme dulje bolesti i u drugim opravdanim prekidima
studija,
13. odgovarajuću psihološku i zdravstvenu pomoć u studentskim poliklinikama ili drugim
odgovarajućim zdravstvenim ustanovama,
14. korektan odnos cjelokupnog osoblja u nastavnom i administrativnom procesu, te s tim u
svezi pravo na žalbu zbog kršenja toga prava,
15. pohađanje predavanja, vježba, seminara i svih ostalih oblika obrazovnoga procesa,
16. sudjelovanje u obrazovnom procesu kao demonstrator ili voditelj projektnih timova,
17. mišljenje o pitanjima koja se odnose na studentska prava i obveze,
18. nagrađivanje za svoj rad i rezultate, dostignuća i doprinos afirmaciji Sveučilišta i
akademske zajednice,
19. sudjelovanje u dopunskim aktivnostima: kulturnim, stručnim i sportskim, ali i internim,
međusveučilišnim i međudržavnim susretima studenata,
20. druga prava propisana Statutom i drugim općim aktina Sveučilišta.
Student ima obvezu poštovati režim studija i opće akte Sveučilišta, te uredno izvršavati
svoje nastavne i druge obveze.
Redoviti studenti imaju prava iz zdravstvenoga osiguranja, prava na subvencionirano
stanovanje i prehranu te druga prava sukladno zakonu i na njemu utemeljenim propisima. Razina
navedenih prava i visina financijske participacije samog studenta uređuje se odgovarajućim
propisima, pri čemu uspjeh na klasifikacijskom ispitu ili na studiju može biti predviđen kao
mjerilo za utvrđivanje razine prava.
Studenti su dužni pridržavati se odredaba Statuta Sveučilišta, općih akata Sveučilišta,
pravila kulturnoga ponašanja i pristojnosti prema nastavnicima i drugim radnicima i studentima
Sveučilišta, te čuvati ugled studenta Sveučilišta.

Članak 3.
Općeneprihvatljivim ponašanjem smatra se:
-

kašnjenje ili napuštanje bilo kojega oblika nastave ili neispunjavanje drugih nastavnih
obveza,

-

ometanje bilo kojega oblika nastave,

-

neopravdan izostanak sa sjednica vijeća, povjerenstva ili odbora kojih je student član,
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-

uporaba nedopuštenih pojedinih pomagala ili radnja na ispitima ili ostalim provjerama
znanja, osim kad su ona eksplicitno dopuštena,

-

onaj rad u timu koji je suprotan prihvaćenim načelima i normama timskoga rada.

Posebno neprihvatljivim ponašanjem smatra se:
-

nepristojan i nekorektan odnos prema nastavnicima i ostalom osoblju Sveučilišta ili
studentima,

-

nezakonito korištenje dokumenatima vezanima za studij i ostvarivanje studentskih prava,

-

prezentiranje tuđega rada kao svojeg,

-

nedopuštena radnja na ispitima i ostalim provjerama znanja,

-

nedopošteni pristup resursima računalnog i informacijskog sustava Sveučilišta,

-

izgradnja ili uporaba programske potpore čija je namjena onesposobljavanje ili uništenje
računalnih, programskih, podatkovnih ili informacijskih resursa Sveučilišta,

-

uzrokovanje matrijalne štete na imovini Sveučilišta,

-

otuđivanje imovine koja je vlasništvo Sveučilišta,

-

postupci kojima se namjerno ili iz krajnjega nemara onečišćuje prostor ili okoliš
Sveučilišta,

-

izazivanje bilo koje vrste nereda ili sudjelovanja u tome u prostorima Sveučilišta ili u bilo
kojemu vanjskom prostoru koji se koristi u obrazovnom procesu,
dolazak na bilo koji od oblika nastave pod utjecajem alkohola ili opojnih droga,

-

i sva ostala djela koja su u suprotnosti s moralnim normama prihvaćenim u društvu i
postupci koji su zakonom utvrđeni kao kaznena djela.

Članak 4.
Svaka povreda ponašanja iz članka 3. Pravilnika stegovni je prekršaj za koji student
podliježe stegovnom postupku.
Stegovna djela mogu biti teža ili lakša.
Težim stegovnim djelima smatraju se osobito:
a. radnje koje čine kaznena djela za koja se goni po službenoj dužnosti i za koja se
po zakonu može izreći kazna od pet godina zatvora ili teža kazna,
b. radnje koje čine kaznena djela počinjena prema nastavnicima, suradnicima i
drugim radnicima Sveučilišta ili prema drugim studentima,
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c. namjerno oštećivanje imovine Sveučilišta veće vrijednosti ili uništavanje
knjižničnog fonda,
d. namjerno uništavanje ili oštećenje indeksa i objavljivanje gubitka indeksa radi
protupravnog stjecanja ili zadržavanja studentskih prava,
e. krivotvorenje ocjena i potpisa nastavnika, kao i potpisa stručnih radnika
Sveučilišta,
f.

davanje lažnih podataka ili poduzimanje postupaka na temelju kojih student
ostvaruje neko pravo što mu ne pripada, a osobito predaja seminarskoga,
završnog ili diplomskog rada kojemu je sadržaj djelo nekog drugoga studenta ili
treće osobe, prepisivanje većeg dijela ili cijeloga završnog ili diplomskog rada iz
literature ili iz izvora na Internetu bez navođenja tko je stvarni autor sadržaja,

g. došaptavanje ili prepisivanje na ispitima,
h. ponavljanje lakših stegovnih djela u tijeku studija više od dva puta.
Lakšim stegovnim djelima smatraju se:
a. nepridržavanje utvrđenog vremena predviđenoga za nastavu i ostali rad sa
studentima,
b. ometanje izvođenja nastave i rada nastavnika na ispitima, predavanjima,
seminarima i vježbama,
c. unošenje ispravaka u indeks o pravnim činjenicama mimo službenoga propisanog
postupka, kao i takvo unošenje u ostale isprave i pojedinačne akte koje je izdalo
Sveučilište,
d. nepoštovanje obveza prema knjižničnom fondu,
e. narušavanje čistoće svih prostora,
f. korištenje unutarnjim i vanjskim prostorom Sveučilišta za oglašavanje,
promidžbu, prodaju ili drugo okupljanje, osim aktivnosti koje su dio programa
rada Sveučilišta ili na osnovi posebnog ovlaštenja rektora ili pročelnika odjela,
g. drugi postupci kojima se narušava ugled odjela ili Sveučilišta.
Kaznena odgovornost studenta ne isključuje stegovnu odgovornost.
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II. Odgovornost za stegovne prekršaje
Članak 5.
Odredbama Pravilnika podliježu studenti od trenutka upisa na Sveučilište pa sve do
prestanka ili gubitka statusa studenta Sveučilišta u Dubrovniku.
Studentu ne može biti izrečena mjera za djelo koje, prije nego što je počinjeno, nije bilo
propisano ovim Pravilnikom kao stegovno djelo i za koje nije bila ovim pravilnikom propisana
stegovna mjera.

III. Stegovne mjere
Članak 6.
Za stegovne prekršaje studentima se mogu izricati stegovne mjere:
1. opomena,
2. javna opomena,
3. opomena pred isključenje,
4. zabrana polaganja ispita i/ili pohađanje određenih oblika nastave do 6 mjeseci,
5. isključenje iz studija do dvije godine,
6. trajno isključenje sa Sveučilišta.
Mjere iz točaka 4., 5. i 6. stavka 1. ovoga članka mogu se izreći samo za teške oblike
stegovnih prekršaja ili za višestruki povrat.
Mjera iz točke 5. obuhvaća zabranu upisa godine, ovjere godine studija, polaganje ispita i
sudjelovanja u drugim nastavnim oblicima.

IV. Zastara
Članak 7.
Gonjenje zbog stegovnoga postupka ne može se poduzeti ako je proteklo 12 mjeseci od
dana kad je prekršaj počinjen.
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Zastara stegovnoga gonjenja nastaje u svakom slučaju kad proteknu 2 godine od dana
kada je prekršaj počinjen.
Ako je stegovnim prekršajem počinjeno kazneno djelo, zastara nastupa kad i zastara
kaznenoga djela.
Zastara stegovnoga gonjenja ne teče u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza tekuće
akademske godine.

V. Stegovni sud
Članak 8.
U stegovnim predmetima protiv studenata odlučuje stegovni sud za studente (dalje u
tekstu: stegovni sud) koji se formira za odjel na kojemu studira prekršitelj.
Stegovni sud sastoji se od prvostupanjskoga i drugostupanjskog vijeća.
Prvostupanjsko vijeće stegovnog suda sastoji se od predsjednika, u pravilu nastavnika, i
dva člana, od kojih je jedan predstavnik nastavnika, a drugi predstavnik studenata.
Članove prvostupanjskog vijeća iz reda nastavnika i suradnika bira stručno vijeće odjela
na prijedlog pročelnika odjela.
Predstavnika prvostupanjskog vijeća iz reda studenata i zamjenika predstavnika biraju
studenti.
Članak 9.
Predsjednik prvostupanjskog vijeća i članovi biraju se na vrijeme od dvije akademske
godine. Iznimno član iz redova studenata može biti biran i na vrijeme od jedne akademske
godine.
Ako mandat članova prvostupanjskog vijeća prestane za trajanja stegovnog postupka,
postupak će se dovršiti pred istim sastavom. Ako tijekom postupka dođe do izmjene
prvostupanjskog vijeća stegovnog suda, postupak će započeti iznova, ali se provedeni dokazi neće
ponovo izvoditi, već će se pročitati zapisnik o njima.

Članak 10.
Rasprava pred stegovnim sudom se može održati ukoliko prisustvuje većina članova, od
kojih jedan mora biti predstavnik studenata.
Odluku o tome jesu li ispunjene sve potrebne pretpostavke za održavanje rasprave i hoće
li rasprava biti javna ili tajna donose, svi nazočni članovi stegovnog suda konsenzusom.
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Stegovni sud donosi odluke javnim glasovanjem na temelju izvedenih dokaza i utvrđenog
činjeničnog stanja.

VI. Drugostupanjski postupak
Članak 11.
U stegovnom postupku odlučuju kao prvostupanjsko tijelo prvostupanjsko vijeće
stegovnog suda, a kao drugostupanjsko tijelo stručno vijeće odjela.

VII. Prijedlog za pokretanje postupka
Članak 12.
Prijedlog za pokretanje stegovnog postupka podnosi pročelnik odjela.
Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka pokreće pročelnik po vlastitoj inicijativi ili u povodu
prijave zainteresirane osobe ako ocijeni da je ona opravdana.
Odluka o pokretanju postupka dostavlja se studentu i podnositelju prijave za pokretanje
postupka. Ako pročelnik odluči da neće provoditi istragu, ne donosi se posebna odluka o
pokretanju postupka, već se odmah podiže optužnica. U tom je slučaju postupak pokrenut
zakazivanjem rasprave.
Na odluku o pokretanju postupka ne može se izjaviti žalba.

VIII. Pokretanje postupka
Članak 13.
Postupak je pokrenut kada pročelnik odjela ocijeni da je prijedlog za pokretanje postupka
osnovan i kad započne bilo koju radnju u vezi s njegovim provođenjem.
Pročelnik može, radi pripremanja optužnice i bez provođenja istrage prikupljati podatke o
počinjenom stegovnom prekršaju i njegovu počinitelju, ili radi donošenja odluke o provođenju
istrage.
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Ako ocijeni da nema mjesta pokretanju postupka ili podizanju optužnice, pročelnik će o
tome donijeti rješenje i dostaviti ga podnositelju zahtjeva za pokretanje postupka i studentu.

IX. Privremeno oduzimanje indeksa
Članak 14.
Ako postoji osnovana sumnja da je student počinio težu povredu dužnosti iz članka 4.
ovoga Pravilnika, pročelnik može studentu privremeno oduzeti indeks.
Oduzeti indeks može se zadržati do odluke pročelnika o prijedlogu za pokretanje
postupka, a najdulje mjesec dana.
Nakon što je postupak započeo odluku o oduzimanju indeksa donosi stegovni sud.
Ukupno trajanje mjere oduzimanja indeksa ne može biti dulje od tri mjeseca.
Oduzimanje indeksa podrazumijeva zabranu polaganja ispita, upisa, predaje diplomskog
rada, polaganje kolokvija i pristupa drugim oblicima nastave ili provjere znanja. Odlukom o
oduzimanju indeksa neki se oblik nastave ili provjere znanja može izuzeti od zabrane.
Kada nije moguće privremeno oduzeti indeks, prvostupanjsko vijeće stegovnog suda to
će svojom odlukom potvrditi i po potrebi odrediti jednu ili više mjera iz stavka 5. ovoga članka.

X. Dostava
Članak 15.
Dostava se obavlja osobno.
Akti za pročelnika dostavljaju se u njegov ured na odjelu.
Dostava studentu obavlja se slanjem na adresu boravišta u mjestu studija ili na adresu
stalnog prebivališta preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom predajom na Sveučilištu.
Ako student izbjegava dostavu ili na Sveučilištu nije prijavio ispravnu adresu, dostava se
obavlja oglašavanjem akta na oglasnoj ploči sveučilišnog odjela pa se protekom 8 dana od dana
oglašavanja smatra da je dostava obavljena uredno.
Oglašavanje akta u smislu stavka 4. ovoga članka ne obavlja se od 15. srpnja do 1. rujna.
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XI. Pravo na branitelja
Članak 16.
Student ima pravo na branitelja tijekom cijelog postupka, na što će se on upozoriti u
rješenju o pokretanju postupka ili u pozivu na raspravu ako nije provođena istraga.
Branitelj ima pravo biti na ispitivanju studenta pa na cijeloj raspravi, te poduzimati radnje
potrebne za obranu.
Pisani akti i pozivi ne dostavljaju se branitelju posebno, već će ga o njima izvijestiti
student.

XII. Fakultativna istraga
Članak 17.
Pročelnik odjela može, ako je to potrebno radi pripreme optužnice i lakše provedbe
rasprave, provesti istragu.
U istrazi se mogu pribaviti usmene ili pisane izjave osoba te prikupiti dokumentaciju i
druge dokaze.
Dokazima prikupljenima u istrazi može se koristiti u raspravi.

XIII. Optužnica
Članak 18.
Optužnicu podiže i podnosi prvostupanjskom vijeću stegovnoga suda pročelnik odjela.
Optužnica sadržava podatke o počinitelju stegovnog prekršaja, činjenični opis prekršaja,
njegovu pravnu osnovu, prijedlog dokaza koje treba izvesti u postupku, prijedlog da se počinitelj
kazni prema ovom pravilniku, obrazloženje i drugo potrebno za uredno vođenje postupka.
Stegovni sud, ako smatra optužnicu utemeljenom, zakazuje raspravu i primjerak
optužnice, zajedno s pozivom za raspravu, šalje okrivljeniku.
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XIV. Rasprava
Članak 19.
Rasprava pred stegovnim sudom počinje čitanjem optužnice. Nakon toga pozvat će se
student protiv kojega je pokrenut stegovni postupak da se izjasni o navodima optužnice i iznese
svoju obranu.
Predsjednik vijeća priopćit će studentu protiv kojega je pokrenut stegovni postupak da se
nije dužan izjasniti o navodima u zahtjevu niti izlagati svoju obranu.
Pročelnik odjela na raspravi zastupa optužbu.
Dokazi se na raspravi iznose redom.
Za vrijeme dok student protiv kojega se provodi stegovni postupak daje iskaz, svjedoci
nisu nazočni raspravi. Predsjednik vijeća stegovnoga suda upozorit će svakog svjedoka prije
njegovog iskaza na dužnost iznošenja istine i posljedice i na posljedice lažnog svjedočenja. Po
potrebi, vijeće suda suočit će svjedoke međusobno i pojedinog svjedoka sa studentom protiv
kojega se vodi stegovni postupak.
Nakon ispitivanja svjedoka iskaz daju vještaci, čitaju se spisi, isprave i izjave osoba koje
nisu na raspravi. Student protiv kojega se vodi postupak i tužitelj mogu do završetka rasprave
predlagati da se izvide nove činjenice i pribave novi dokazi, a vijeće suda može odlučiti da se
iznesu dokazi koji nisu predloženi ili od kojih je predlagatelj odustao.
Nakon završenoga dokaznog postupka predsjednik vijeća suda daje završnu riječ
pročelniku, pa zatim studentu protiv kojega se vodi postupak i njegovu branitelju.

XV. Odluka
Članak 20.
Stegovni sud može donijeti jednu od sljedećih odluka:
- odluku o oslobađanju od stegovne odgovornosti,
- odluku o obustavi stegovnog postupka,
- odluku o nekoj od stegovnih mjera propisanih Pravilnikom.
Odluku o oslobađanju od stegovne odgovornosti stegovni sud može donijeti:
•

ako djelo zbog kojega je pokrenut postupak nije prekršaj predviđen zakonom ili propisima
Republike Hrvatske, Pravilnikom ili drugim općim aktom Sveučilišta,
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•

ako nije dokazano da je djelo učinjeno.
Odluku o obustavi stegovnog postupka stegovni sud može donijeti:

•

kad je nastupila zastara za vođenje postupka, a prigovor zastare je iskazao student protiv
kojeg je podnesen zahtjev za vođenje postupka,

•

kada nastupi neka druga okolnost na temelju koje daljnje vođenje postupka postaje
bespredmetno.

Odluka se odmah objavljuje, a pismeni se otpravak, to jest odluka, dostavlja studentu i
pročelniku. Odluka sadržava uvod, izreku i obrazloženje te pouku o pravnom lijeku.

XVI. Žalba
Članak 21.
Protiv odluke stegovnog suda student i pročelnik mogu izjaviti žalbu u roku od 15 dana
od dana dostave odluke.
Pravodobno izjavljena žalba odgađa izvršenje odluke stegovnog suda.
O žalbi odlučuje stručno vijeće odjela.
Stručno vijeće može odlučiti da se konačna odluka kojom se studentu izriče stegovna
mjera objavi na oglasnoj ploči sveučilišnog odjela ako nađe da za to postoje opravdani razlozi.

XVII. Izvršenje odluke
Članak 22.
O izvršenju pravomoćnih odluka skrbine pročelnik.
O izrečenim stegovnim mjerama vodi se posebna evidencija. Sve stegovne mjere upisuju
se studentu u indeks.
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XVIII. Supsidijarna primjena kaznenoga zakona
Članak 23.
Ako Pravilnikom nije propisano što drugo, u stegovnom se postupku primjenjuju na
smislen način odgovarajuće odredbe Kaznenog zakona Republike Hrvatske i Zakona o kaznenom
postupku, osim odredaba o prisilnim mjerama.

XIX. Stupanje na snagu Pravilnika
Članak 24.
Izmjene i/ili dopune Pravilnika donose se na način propisan za njegovo donošenje.
Članak 25.
Pravilnik stupa na snagu osomg dana od dana danom objave na oglasnoj ploči
Sveučilišta.
U Dubrovniku, 5. prosinca 2006.
R e k t o r:
prof. dr. sc. Mateo Milković
Službena zabilježba:
Pravilnik je objavljen 6. prosinca 2006. na oglasnoj ploči
Sveučlišta u Dubrovniku.
U skladu s člankom 25. stupio je na snagu 14. prosinca
2006.
Glavni tajnik:
Dalibor Ivušić, dipl. iur.
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