Na temelju članka 88. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine
br. 123/2003, 198/2003, 105/2004, 174/2004 i 46/2007), članka 141. st. 4. Statuta Sveučilišta u Splitu i
članka 65. stavka 2. Statuta Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu (u daljem tekstu
Odjel), donosim

PRAVILNIK O STEGOVNOJ ODGOVORNOSTI STUDENATA
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom utvrđuju stegovna djela, stegovne mjere, uvjeti i način provođenja stegovnog postupka,
te sastav i način rada tijela stegovnog postupanja za studente.
Članak 2.
Studenti su se dužni ponašati u skladu sa:
- odredbama Statuta Sveučilišta u Splitu, odredbama Statuta Odjela, te odredbama drugih općih akata
Odjela i Sveučilišta u Splitu;
- pravilima kulturnog ponašanja i pristojnosti prema nastavnicima, suradnicima i drugim radnicima Odjela
ili Sveučilišta, te prema studentima, građanima i drugim osobama u prostorijama Odjela ili Sveučilišta,
te čuvati ugled studenata Odjela i Sveučilišta u Splitu.
Članak 3.
(1) Stegovnim djelom smatra se svaka povreda dužnosti iz članka 2. ovoga Pravilnika.
2) Težim stegovnim djelom iz članka 2. ovoga Pravilnika smatrat će se naročito:
- ponašanja koja su kaznena djela za koja se progoni po službenoj dužnosti;
- ponašanja koja su kaznena djela, a počinjena su prema nastavnicima, suradnicima i drugim radnicima
Fakulteta ili Sveučilišta ili prema drugim studentima;
- neovlašteno korištenje i/ili neovlašteno unošenje i/ili izmjena podataka u indeksu ili u drugoj službenoj
ispravi Sveučilišta u Splitu (npr. krivotvorenje isprava, potpisa nastavnika u indeksu, dokumenata,
uvjerenja ili potvrda što ih izdaje Odjel i sl.), kao i namjerno uništavanje ili oštećivanje indeksa ili drugih
isprava Odjela i/ili Sveučilišta, odnosno objavljivanje gubitka indeksa u cilju protupravnog stjecanja ili
zadržavanja studentskih prava;
- neovlašteno raspolaganje imovinom Odjela i/ili Sveučilišta, njezino otuđenje ili oštećenje učinjeno s
namjerom ili iz krajnje nepažnje pri čemu je nanesena šteta iznad 3.000,00 kn;
- zlouporaba prostorija i materijalnih sredstava, informatičke opreme i drugih uređaja Odjela;
- nedozvoljeni pristup ili zlouporaba računalnog sustava Odjela;
- narušavanje reda i stege prilikom nastave ili tijekom ispita;
- gruba povreda pravila kulturnog ponašanja i pristojnosti počinjena prema nastavniku, suradniku i
drugim radnicima Odjela odnosno Sveučilišta, te prema studentima, građanima ili tijelima i
organizacijama u prostorijama Odjela ili Sveučilišta ili u drugim službenim prostorijama ili na javnim
mjestima;
- upotreba nedozvoljenih pomagala na provjerama znanja;
- ponavljanje lakših stegovnih djela tijekom studija.
(3) Lakša stegovna djela su:
- nedolično ponašanje prema nastavnicima, zaposlenicima i studentima Odjela odnosno Sveučilišta;
- nedolično ponašanje u prostorijama Sveučilišta koje narušava ugled Odjela;
- neovlašteno raspolaganje imovinom Odjela, njezino otuđenje ili oštećenje učinjeno s namjerom ili iz
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krajnje nepažnje, čime je nanesena šteta do 3.000,00 kn;
remećenje izvođenja nastave i rada na Sveučilištu;
druga ponašanja u svezi s Odjelom koja imaju obilježja prekršaja.
Članak 4.

(1) Za stegovna djela odgovaraju:
- redoviti i izvanredni studenti za vrijeme dok su upisani u Odjelu pa i za vrijeme dok uživaju
apsolventska prava kao i studenti kojima su prestala apsolventska prava, ali još polažu zaostale ispite;
- polaznici poslijediplomskih i specijalističkih studija Odjela od upisa na takav studij pa do završetka
studija odnosno do gubitka statusa polaznika studija.
(2) Odgovornost studenta po bilo kojoj drugoj osnovi ne isključuje stegovnu odgovornost.
Članak 5.
(1) Za stegovna djela studentima se mogu izreći ove stegovne mjere:
- javna opomena;
- opomena pred isključenje koja se objavljuje na oglasnoj ploči Odjela;
- isključenje iz studija.
(2) Stegovna mjera isključenja iz studija može se izreći samo za počinjena teža stegovna djela i ne može
trajati dulje od dvije godine računajući od dana izricanja te mjere.
(3) Ukoliko student počini više stegovnih djela za koje se vodi jedan stegovni postupak, ne izriče se
stegovna
mjera
za
svako
pojedino
djelo
nego
se
izriče
jedna
stegovna
mjera.
(4) Za imovinu koju je, s namjerom ili iz krajnje nepažnje, otuđio ili oštetio, student materijalno odgovara.
Članak 6.
(1) Pokretanje postupka zbog stegovnog djela ne može se poduzeti ako je proteklo šest mjeseci od dana
kada je djelo počinjeno.
(2) Zastara stegovnog postupka nastaje u svakom slučaju kad proteknu dvije godine od dana kada je djelo
počinjeno. Ako je stegovnim djelom počinjeno kazneno djelo, zastara nastupa kada i zastara postupka za
kazneno djelo.
(3) Zastara stegovnog postupka ne teče u razdoblju od 1. do 31. kolovoza tekuće akademske godine.
(4) Pravo na izvršenje izrečene stegovne mjere iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika zastarijeva protekom
30 dana od dana konačnosti odluke kojom je mjera izrečena.
Članak 7.
U stegovnim predmetima o odgovornosti osoba iz članka 4. ovoga Pravilnika odlučuje Stegovni sud za
studente (u daljnjem tekstu: Sud).
Članak 8.
(1) Sud je, neovisno odlučuje li prvostupanjsko ili drugostupanjsko vijeće, sastavljen od predsjednika vijeća i
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dva člana.
(2) Predsjednike i članove prvostupanjskog i drugostupanjskog vijeća Suda, te stegovnog tužitelja (u
daljnjem tekstu: tužitelj) i njegova zamjenika imenuje Vijeće Odjela na prijedlog pročelnika na vrijeme od
dvije godine.
(3) Predsjednik i jedan član sudskog vijeća imenuju se iz redova nastavnika i suradnika, a drugi član, na
prijedlog podružnice Studentskog zbora, iz redova studenata.
(4)

Tužitelj

i

njegov

zamjenik

biraju

se

iz

redova

nastavnika

i

suradnika.

(5) Administrativne poslove Suda obavlja tajnik Suda kojega na vrijeme od dvije godine imenuje pročelnik.
(6) U slučaju da mandat članova suda prestane za trajanja stegovnog postupka, postupak će se dovršiti
pred istim sastavom Suda. Ako tijekom postupka dođe do izmjene u sastavu vijeća, postupak će započeti
iznova, ali se provedeni dokazi neće ponovo izvoditi, već će se pročitati zapisnik o njima.
Članak 9.
(1) Stegovni postupak pokreće tužitelj po prijedlogu pročelnika Odjela, nastavnika ili suradnika, zaposlenika,
studenata Odjela ili drugih građana. Prijedlog za pokretanje stegovnog postupka mora biti obrazložen.
(2) Tužitelj će zaključkom odbaciti prijedlog za pokretanje stegovnog postupka ukoliko prijavljeno djelo ne
predstavlja djelo u smislu članka 3. ovoga Pravilnika ili ako utvrdi da navodi u prijavi nisu točni ili da nisu
potkrijepljeni odgovarajućim dokazima.
(3) Postupak je pokrenut kada tužitelj ocijeni da je prijedlog za pokretanje postupka osnovan i kada započne
bilo koju radnju povezanu uz njegovo provođenje. O pokretanju postupka obavijestiti će se student/ica protiv
kojeg je postupak pokrenut (okrivljenik).
(4) Tužitelj može, radi pripremanja optužnog prijedloga, samostalno prikupljati obavijesti o počinjenom
stegovnom djelu i mogućem počinitelju. Ako ocijeni da dalje vođenje postupka nije opravdano, o tome će
donijeti rješenje i dostaviti ga podnositelju prijedloga za pokretanje stegovnog postupka i okrivljeniku. U
slučaju odustanka tužitelja od progona, podnositelj prijedloga može sam nastaviti sa stegovnim progonom u
svojstvu dopunskog tužitelja.
(5) Na odluku o pokretanju postupka iz st. 3. ovoga članka ili na rješenje o odustanku od stegovnog progona
iz st. 4. ovoga članka ne može se podnijeti žalba.
Članak 10.
(1) Ako postoji osnovana sumnja da je student počinio teže stegovno djelo iz članka 3. stavka 2. ovoga
Pravilnika, pročelnik, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik, može tom studentu privremeno oduzeti
indeks. Oduzeti indeks može se zadržati do odluke tužitelja o prijedlogu za pokretanje postupka, a najdulje
mjesec dana.
(2) Nakon pokretanja postupka, odluku o oduzimanju indeksa donosi tužitelj prema čijoj se odluci indeks
može oduzeti za još mjesec dana. Nakon podizanja optužnog prijedloga odluku o oduzimanju indeksa
donosi Sud. Ukupno trajanje mjere oduzimanja indeksa ne može prijeći tri mjeseca.
(3) Oduzimanje indeksa podrazumijeva zabranu polaganja ispita, upisa, predaje diplomskog rada, polaganja
kolokvija, te pristupa drugim oblicima nastave ili provjere znanja. Odlukom o oduzimanju indeksa neki se
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oblik nastave ili provjere znanja može izuzeti iz zabrane.
Članak 11.
(1) Sud okrivljeniku može izreći privremenu stegovnu mjeru sve do okončanja postupka.
(2) Privremene mjere iz st. 1. ovoga članka su:
- zabrana upisa u višu godinu studija;
- zabrana obrane diplomskog rada;
- zabrana polaganja ispita;
- zabrana pohađanja nastave.
Članak 12.
(1) Sud je dužan u roku od tri dana od dana podnošenja, optužni prijedlog sa cjelokupnom dokumentacijom
dostaviti okrivljeniku, te na znanje Studentskom zboru i pročelniku Odjela.
(2) Okrivljenik se u roku od osam dana od dana primitka optužnog prijedloga može, u pisanom obliku,
očitovati o navodima optužbe. Mogući dokazni prijedlozi iz očitovanja razmotriti će se tijekom priprema za
raspravu kako bi se na raspravi osiguralo stranačko suprotstavljanje.
3) Po primitku okrivljenikova očitovanja ili po proteku roka iz prethodnog stavka, sud će zakazati raspravu.
(4) Dostava se u pravilu obavlja osobno. Pročelniku se pismena dostavljaju u njegov ured u Odjelu.
Okrivljeniku se dostava obavlja slanjem na adresu boravišta u mjestu studija ili na adresu stalnog
prebivališta preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom predajom u Odjelu.
(5) U slučaju okrivljenikova izbjegavanja dostave ili u slučaju da Odjelu nije prijavio ispravnu adresu, dostava
se obavlja oglašavanjem pismena na oglasnoj ploči Odjela, pa se nakon proteka osam dana od dana
oglašavanja smatra da je dostava obavljena uredno
Članak 13.
(1) Okrivljenik ima pravo na branitelja tijekom cijelog postupka, na što mora biti upozoren u obavijesti o
pokretanju postupka (čl. 9. st. 3.).
(2) Branitelj ima pravo prisustvovati ispitivanju okrivljenika kao i cijeloj raspravi, te poduzimati radnje
potrebne za obranu.
(3) Pismena i pozivi ne dostavljaju se branitelju posebno, već ga o njima može izvijestiti okrivljenik.
Članak 14.
(1) Usmena rasprava je javna.
(2) Predsjednik sudskog vijeća može udaljiti osobe koje ometaju raspravu ako na drugi način ne može
uspostaviti red.
(3) Rasprava se može provesti i u nenazočnosti okrivljenika ako se utvrdi da je uredno pozvan, a svoj
izostanak nije opravdao.
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(4) Rasprava započinje čitanjem optužnog prijedloga. Tužitelj na raspravi zastupa optužbu.
(5) Nakon toga pozvat će se okrivljenik da se izjasni o navodima optužbe i iznese svoju obranu. Predsjednik
vijeća priopćit će okrivljeniku kako nije dužan izjasniti se o navodima optužbe niti izlagati svoju obranu.
(6) Dokazi se na raspravi izvode redom kojeg utvrdi predsjednik sudskog vijeća.
(7) O tijeku rasprave vodi se zapisnik koji piše jedan od članova vijeća ili posebno pozvani zapisničar.
(8) Tijekom iskazivanja okrivljenika svjedoci se udaljavaju s rasprave. Predsjednik vijeća upozorit će
svjedoke na obvezu istinitog iskazivanja, te na posljedice lažnog svjedočenja. Po potrebi provesti će se
suočenje.
(9) Nakon iskazivanja svjedoka, iskazuju vještaci, te se čitaju spisi, isprave i izjave osoba koje nisu nazočne
raspravi. Okrivljenik i tužitelj mogu do završetka rasprave predlagati da se izvide nove činjenice i pribave
novi dokazi, a sudsko vijeće može odlučiti da se izvedu dokazi koji nisu predloženi ili od kojih je predlagatelj
odustao.
(10) Nakon završenog dokaznog postupka, predsjednik vijeća daje završnu riječ tužitelju, pa zatim
okrivljeniku i njegovom branitelju.
Članak 15.
(1) Rješenje o stegovnoj odgovornosti, te o eventualnoj primjeni stegovne mjere, sud donosi većinom
glasova članova sudskog vijeća nakon tajnog vijećanja najkasnije u roku od tri dana po okončanoj usmenoj
raspravi.
(2) Prilikom odmjeravanja stegovne mjere posebno se mora uzeti u obzir vrsta i težina djela kao i nastale
posljedice, stupanj odgovornosti, te raniji rad i ponašanje okrivljenika, zatim okolnosti pod kojima je djelo
počinjeno, te druge okolnosti povezane uz počinjeno djelo i okrivljenika.
(3) Prilikom odlučivanja uzeti će se u obzir i mišljenje Studentskog zbora ukoliko je sudu pravovremeno
dostavljeno.
(4) Sudsko se rješenje dostavlja okrivljeniku, Studentskom zboru, te pročelniku Odjela. Sud može odlučiti da
se rješenje o stegovnoj odgovornosti i mjeri izrečenoj za teže stegovno djelo, ako smatra da za to postoje
opravdani razlozi, dostavi Sveučilištu, drugom fakultetu, ustanovi ili drugoj pravnoj osobi.
Članak 16.
(1) Žalbu na sudsko rješenje može izjaviti branitelj, te stranke (tužitelj i okrivljenik) i to u roku od osam dana
od primitka. Pravodobno podnesena žalba ovlaštene osobe odgađa izvršenje prvostupanjskog rješenja.
(2) Rješenje se može pobijati zbog bitne povrede stegovnog postupka, zbog pogrešno ili nepotpuno
utvrđenog činjeničkog stanja, zbog odluke o postojanju stegovnog djela, te zbog odluke suda o stegovnoj
mjeri.
(3) Drugostupanjsko vijeće Suda o žalbi odlučuje na sjednici temeljem izvješća člana vijeća kojeg imenuje
predsjednik drugostupanjskog vijeća iz reda članova vijeća.
(4) Žalbeni sud će nepravodobnu ili žalbu izjavljenu od neovlaštene osobe rješenjem odbaciti, neosnovanu
će žalbu rješenjem odbiti i potvrditi prvostupanjsko rješenje, dok će osnovanu žalbu prihvatiti i preinačiti
prvostupanjsko rješenje. Ukoliko utvrdi postojanje bitne povrede u stegovnom postupanju prvostupanjsko će

5

rješenje ukinuti i vratiti predmet na ponovno suđenje prvostupanjskom vijeću.
(5) Protiv konačne odluke Suda može se pokrenuti upravni spor.
Članak 17.
(1) Izvršenje konačne odluke o stegovnoj mjeri provodi pročelnik Odjela.
(2) O izrečenim stegovnim mjerama vodi se posebna evidenciju. Stegovna mjera isključenja iz studija
upisuje se i u indeks studenta.
(3) Pravo uvida u evidenciju, uz odobrenje pročelnika, ima osoba koja za to dokaže pravni interes.
Članak 18.
Za sva pitanja stegovnog postupka koja nisu uređena ovim Pravilnikom primjenjuju se na smislen način
odgovarajuće odredbe Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postupku, osim odredaba o prisilnim
mjerama.
Članak 19.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Odjela.

KLASA: 602-04/13-05/00004
URBROJ: 2181-227-05-13-0001
U Splitu, 19. rujna 2013.

PROČELNIK ODJELA

TAJNIK ODJELA

Prof. dr. sc. Šimun Anđelinović

Ante Lozina, dipl. iur.

Ovaj Pravilnik objavljen je 19. rujna 2013. na oglasnoj ploči Odjela.
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