
Na temelju članka 45., a u svezi s člankom 131. Statuta Veleučilišta u Virovitici 

(KLASA: 012-03/21-01/01, URBROJ: 2189-74-21-05 od 30. ožujka 2021.) Stručno vijeće 

Veleučilišta u Virovitici na 1. sjednici održanoj dana 06. svibnja 2021. donosi 

 

 

 

 

O D L U K U 

o donošenju Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata 

 Veleučilišta u Virovitici 

 

 

 

Članak 1. 

Donosi se Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata Veleučilišta u Virovitici koji 

se nalazi u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio. 

 

 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka objavit će se na Oglasnoj ploči Veleučilišta u Virovitici i stupa na snagu 

osmog dana od dana obajve.  

 

KLASA: 602-04/21-02/25 

UR.BROJ: 2189-74-21-01 

Virovitica, 06. svibnja 2021. 

 

 

 

 

 

STRUČNO VIJEĆE 

DEKAN 

dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 45., a u svezi s člankom 131. Statuta Veleučilišta u Virovitici 

(KLASA: 012-03/21-01/01, URBROJ: 2189-74-21-05 od 30. ožujka 2021.) Stručno vijeće 

Veleučilišta u Virovitici na 1. sjednici održanoj dana 06. svibnja 2021. donosi 

 

 

P R A V I L N I K  

o stegovnoj odgovornosti studenata Veleučilišta u Virovitici 

 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti studenata Veleučilišta u Virovitici (u 

daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se odgovornost studenata za učinjena stegovna djela za 

vrijeme studiranja na Veleučilištu u Virovitici (u daljnjem tekstu: Veleučilište), postupak za 

utvrđivanje stegovne odgovornosti, mjere koje se izriču u stegovnom postupku, kao i druge 

okolnosti od značaja za stegovnu odgovornost i stegovni postupak. 

 

Članak 2. 

Studenti su dužni ispunjavati svoje obveze i pridržavati se odredbi Statuta, ovoga 

Pravilnika i svih drugih općih i pojedinačnih akata Veleučilišta, dolično se ponašati prema 

nastavnicima i svim zaposlenicima Veleučilišta i kolegama studentima, čuvati i promicati 

ugled Veleučilišta te se obzirno i pažljivo odnositi prema imovini Veleučilišta. 

U slučaju neispunjavanja propisanih obveza, student može stegovno odgovarati. 

 

Članak 3. 

Student može učiniti teža i lakša stegovna djela.   

Teža stegovna djela su osobito: 

-zlouporaba pri korištenju studenske iskaznice i drugih isprava, 

-neovlašteno unošenje ili izmjena podataka u ispravama, 

-uništavanje ili namjerno oštećivanje imovine Veleučilišta, 

-gruba povreda pravila ophođenja prema nastavnicima i svim zaposlenicima 

Veleučilišta i kolegama studentima,  

-nedolično ponašanje kojim se izravno i grubo narušava ugled Veleučilišta, 

-davanje lažnih podataka radi ostvarivanja prava koja mu ne pripadaju prema 

pozitivnim pravnim propisima, 

-pokušaj lažiranja rezultata bilo kojeg dijela ispita / kolokvija 

-ponavljanje lakših stegovnih djela više od dva puta tijekom studija, 

-kontinuirano i svjesno ponašanje protivno donesenim epidemiološkim mjerama od 

strane nadležnih tijela na nacionalnoj, lokalnoj razini ili od strane Veleučilišta vezanih uz 

virus COVID-19 ili bilo koju drugu bolest,  

-drugo ponašanje studenta koje Stegovno povjerenstvo okarakterizira kao teže 

stegovno djelo. 

Lakša stegovna djela su osobito: 

-nepohađanje nastave, 

-nedolično ponašanje tijekom nastave i održavanja ispita, 

-ometanje nastave i ispita  

-nedolično ponašanje prema nastavnicima i svim zaposlenicima Veleučilišta i 

kolegama studentima,  

-postupanje protivno zakonskim zabranama o uporabi duhanskih proizvoda, 

-drugi postupci kojima se narušava ugled Veleučilišta, 

-drugo ponašanje studenta koje Stegovno povjerenstvo okarakterizira kao lakše 

stegovno djelo. 



Članak 4. 

Student materijalno odgovara za svaku štetu koju počini na zgradi i imovini 

Veleučilišta. 

 

Članak 5. 

Studentu se za lakša stegovna djela mogu izreći: 

-usmena opomena, 

-pisana opomena. 

Za teža stegovna djela studentu se mogu izreći: 

-opomena pred isključenje, 

-zabrana polaganja ispita na ispitnim rokovima u trajanju od najmanje jednog       

ispitnog roka do šest ispitnih rokova i/ili zabrana pohađanja nastave ili dijela 

nastave u trajanju od najmanje mjesec dana ili najviše šest mjeseci, 

-isključenje na određeno vrijeme do godinu dana ili trajno. Pod pojmom mjere  

isključenja na određeno vrijeme podrazumijeva se uskraćivanje studentskih 

prava i obveza na određeno vrijeme koje podrazumijevaju zabranu 

sudjelovanja u svim oblicima nastavnog procesa na Veleučilištu, ispitima i 

drugim aktivnostima koje se odvijaju na Veleučilištu kao i zabranu korištenja 

svih usluga koje Veleučilište pruža studentima kao što su usluge Knjižnice, 

boravak u Studentskoj sobi, usluga besplatnog korištenja interneta. Pod 

pojmom mjere isključenja trajno podrazumijeva se trajni gubitak studentskih 

prava i obveza na Veleučilištu, odnosno prestanak statusa studenta.  

Ukoliko je protiv studenta pokrenut stegovni postupak zbog lažiranja bilo kojeg dijela 

ispita na određenom kolegiju, studentu će biti onemogućen izlazak na ispitne rokove iz tog 

kolegija od dana počinjenja djela do dana donošenja odluke o stegovnoj odgovornosti. 

U slučaju iz prethodnog stavka, ispitni rokovi na koje je studentu bio onemogućen 

izlazak na ispit u razdoblju od počinjenja djela do donošenja odluke o stegovnoj 

odgovornosti, uračunavaju se u izrečenu kaznu zabrane polaganja ispita.  

Ukoliko studentu ne bi bila izrečena stegovna mjera zabrane polaganja ispita, 

omogućit će mu se izlazak na dodatne ispitne rokove u onolikom broju koliko je rokova 

propustio.  

Članak 6. 

Inicijativu za pokretanje stegovnoga postupka može dati svaki zaposlenik, student 

Veleučilišta i građanin koji ima saznanja o učinjenom stegovnom djelu. 

Stegovni postupak pokreće se na prijedlog dekana.  

Dekan može, ukoliko ocijeni da okolnosti predmetnog postupka i ponašanje studenta 

mogu dovesti do ugroze života i zdravlja zaposlenika i studenata Veleučilišta ili do štete na 

imovini Veleučilišta, donijeti privremenu mjeru zabrane ulaska na Veleučilište studenta protiv 

kojeg je pokrenut stegovni postupak. 

 

Članak 7. 

O stegovnim djelima i stegovnoj odgovornosti odlučuje Stegovno povjerenstvo za 

studente (u daljnjem tekstu: Stegovno povjerenstvo) koje imenuje Stručno vijeće Veleučilišta 

na prijedlog dekana. 

Stegovno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana koji imaju svoje zamjenike.Jedan 

član Stegovnoga povjerenstva i njegov zamjenik biraju se iz redova nastavnika, a jedan član i 

njegov zamjenik iz redova studenata. Predsjednik Stegovnoga povjerenstva je iz reda 

nastavnika. 

Članovi Stegovnog povjerenstva imenuju se na vrijeme od 4 (četiri) godine, uz 

mogućnost reizbora. 



Članak 8. 

Pri izricanju mjere za stegovnu odgovornost uzimaju se u obzir osobito: težina 

povrede i posljedice, stupanj odgovornosti studenta, okolnosti pod kojima je povreda 

učinjena, raniji rad i ponašanje studenta, te druge relevantne okolnosti.  

Ako je povredom nastala šteta, stegovno povjerenstvo može donijeti odluku o naknadi 

štete ili dati prijedlog za pokretanje postupka za naknadu štete pred nadležnim tijelom. 

 

Članak 9. 

Zastara pokretanja postupka za izricanje stegovne mjere iznosi šest mjeseci za lakše 

stegovno djelo, a godinu dana za teža stegovna djela, od dana nastanka povrede. 

Stegovni postupak u svakom slučaju ne može se pokrenuti niti voditi nakon proteka 2 

(dvije) godine od dana počinjenja stegovnog djela. 

 

Članak 10. 

Protiv odluke Stegovnog povjerenstva student kome je izrečena odgovarajuća 

stegovna mjera ima pravo žalbe koja se podnosi u roku od 8 (osam) dana od dana primitka 

osporavane odluke. 

Žalba mora biti u pisanom obliku, vlastoručno potpisana i obrazložena te se podnosi 

Stegovnom povjerenstvu. 

Odluku o žalbi donosi Stručno vijeće na posebnoj sjednici u pisanom obliku i s 

obrazloženjem. 

Odluka Stručnog vijeća o žalbi je konačna. 

 

Članak 11. 

Odluka o izrečenoj stegovnoj mjeri pohranjuje se u dosje studenta.   

 

Članak 12. 

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i 

odnose se jednako na muški i ženski spol. 

 

Članak 13. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stegovnoj odgovornosti 

studenata Visoke škole Virovitica (KLASA: 602-04/20-02/36, URBROJ: 2189-74-20-01 od  

15. listopada 2020.). 

 
Članak 14. 

Ovaj Pravilnik objavit će se na Oglasnoj ploči Veleučilišta i stupa na snagu osmog 

dana od dana objave.  

 

KLASA: 602-04/21-02/25 

UR.BROJ: 2189-74-21-02 

Virovitica, 06. svibnja 2021. 

 

 

 

 

 

STRUČNO VIJEĆE 

 

DEKAN 

dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š. 

 


