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Na temelju članka 88., stavka 2 Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i 
članka 77. Statuta Veleučilišta u Bjelovaru, Stručno vijeće na svojoj 3. sjednici u akademskoj 
2021./2022. godini održanoj dana 1. prosinca 2021. godine donosi  
 
 

PRAVILNIK 
o stegovnoj odgovornosti studenata 

Veleučilišta u Bjelovaru 
 

 

1. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se odgovornost studenata za učinjena stegovna djela za vrijeme 
studiranja na Veleučilištu u Bjelovaru (u daljnjem tekstu: Veleučilište), utvrđuju se stegovna djela, 
odgovornost studenata, utvrđivanje stegovne odgovornosti studenata, izricanje sankcija i postupak 
povodom pravnih lijekova te se uređuju ostali odnosi koji proizlaze iz stegovne odgovornosti studenata.  
 
  

2. OBVEZE STUDENATA 

2.1 Stegovna i materijalna odgovornost 

  
Članak 2. 

(1) Studenti su dužni ispunjavati svoje obveze i pridržavati se odredbi Statuta, ovoga Pravilnika, 
ugovora o uvjetima studiranja za tekuću akademsku godinu i drugih općih akata Veleučilišta, dolično se 
ponašati prema nastavnicima Veleučilišta, nenastavnom i tehničkom osoblju, te kolegama studentima, 
čuvati i promicati ugled Veleučilišta te se obzirno i pažljivo odnositi prema imovini Veleučilišta. 
(2) U slučaju neispunjavanja propisanih obveza, student može stegovno odgovarati pred Stegovnim 
povjerenstvom. 
 

Članak 3. 
(1) Pored stegovne odgovornosti, za svaku štetu koju počini na zgradi i imovini Veleučilišta student 
odgovora i materijalno.  
(2) Postupak utvrđivanja odgovornosti i visine štete provodi Stegovno povjerenstvo po istom postupku i 
na isti način kao što se provodi stegovni postupak.  
  

Članak 4. 
(1) Ukoliko počinitelj štete pristane nadoknaditi štetu, o tome se s njim zaključuje nagodba kojom se 
utvrđuje visina štete, te rok i uvjeti naknade.  
(2) Ukoliko se počinitelj štete ne složi s visinom štete ili ako odbije nadoknaditi utvrđenu štetu, 
Veleučilište će pokrenuti postupak za naknadu štete putem suda.  
 
 
 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=481
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=482
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=483
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=484
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=485
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=486
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=487
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=488
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=489
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=545
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1020
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=10940
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26217
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3. VRSTE STEGOVNIH PRIJESTUPA  

 
Članak 5. 

(1) Obzirom na težinu prijestupa u odnosu na utvrđena pravila ponašanja, ispunjavanje obveza ili odnos 
prema (materijalnoj i nematerijalnoj) imovini škole  stegovna djela u prostorima ustanove, nastavnim 
bazama i mjestima realizacije stručne prakse mogu biti lakša i teža. Pod prostorima ustanove smatraju 
se fizičke prostorije (npr. učionice, laboratoriji, studentska služba, knjižnica i sl.) i virtualni prostor kojim 
raspolaže Veleučilište (npr. virtualne učionice, sustav za učenje na daljinu, elektronička pošta preko 
@vub.hr domene, društvene mreže ustanove i sl.). 
 

Članak 6. 
(1) Lakša stegovna djela su:  
- nedopušteno napuštanje nastave, 
- došaptavanje na provjerama znanja, 
- nedolično ponašanje tijekom nastave i održavanja ispita, 
- ometanje nastave i ispita,  
- nedolično ponašanje prema nastavnicima, nenastavnom i  tehničkom osoblju te kolegama 

studentima,  
- preuzimanje nedoličnih i štetnih materijala s interneta, 
- neovlašteno instaliranje programa bez znanja ovlaštene osobe, 
- neovlašteno preuzimanje sadržaja zaštićenih autorskim pravima, 
- korištenje računala Veleučilišta za ostale svrhe koje ometaju praćenje nastave, 
- drugi postupci kojima se narušava ugled Veleučilišta. 
 

Članak 7. 
(1) Teža stegovna djela su:  
- nesavjesno i nezakonito raspolaganje i korištenje sredstvima i imovinom Veleučilišta,  
-  povreda propisa i nepoduzimanja mjera u zaštiti od požara i zaštiti na radu,  
-  zloupotreba prava korištenja bolovanja radi produživanja statusa studenta,  
-  podnošenje lažnih potvrda, opravdanja ili dokumenata s ciljem da si pribavi pravo ili pogodnost 

koje inače ne bi imao,  
-  krivotvorenje podataka u dokumentima, ocjena i potpisa nastavnog ili nenastavnog osoblja,  
-  nanošenje tjelesne ozljede ili narušavanje zdravlja drugoj osobi, sudjelovanje u tučnjavi ili 

prijetnja kakvim zlom,  
- lažno predstavljanje na provjerama znanja, odnosno polaganje ispita, rješavanja zadataka na 

ispitima, polaganje seminarskih ili završnih radova ili izvršavanje drugih obveza za drugog 
studenta, plaćanje izrade gotovog seminara ili završnog rada ili druge obveze u 
pisanom/elektronskom obliku nekoj fizičkoj ili pravnoj osobi tj. izvršitelju usluge, 

-  neovlašteno posjedovanje ili korištenje tvari ili pripravka koji je proglašen opojnom drogom,  
- prijetnja, uvreda ili neprimjereno ponašanje prema nastavnicima, asistentima ili zaposlenicima 

Veleučilišta 
- upotreba nedopuštenih pomagala na ispitu koji se provodi u prostorima Veleučilišta (npr. knjiga i 

nastavni materijali, šalabahter, mobitel, računalo, kamera, mikrofon, slušalice, uređaj za 
proširenu stvarnost i druga nedopuštena pomagala) s ciljem prepisivanja na ispitu ili grupnog 
rješavanja ispita, izuzev pomagala koja je nastavnik dopustio da se koriste tijekom ispita 

- upotreba nedopuštenih pomagala na ispitu koji se provodi na daljinu (npr. knjiga i nastavni 
materijali, šalabahter, korištenje računala, kamere, mikrofona i slušalica koje nastavnik nije 
odobrio na početku ispita, uređaj za proširenu stvarnost i druga nedopuštena pomagala kao 
npr. nalaženje rješenja na internetu) i izvođenje drugih nedopuštenih radnji (npr. došaptavanje s 
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pomagačem, organiziranje grupe za zajedničko rješavanje u istom fizičkom prostoru) s ciljem 
prepisivanja na ispitu ili grupnog rješavanja ispita, 

- nedopušteno prisvajanje, snimanje, umnožavanje, obznanjivanje i daljnje distribuiranje ispitnih 
pitanja i drugih ispitnih materijala prije, tijekom i nakon ispita, 

- zlouporaba studentske iskaznice  
- neovlašteno unošenje ili izmjena podataka u ispravama vezanim uz studiranje, 
- uništavanje ili namjerno oštećivanje imovine Veleučilišta, 
- grube povrede pravila ophođenja prema nastavnicima, nenastavnom i  tehničkom osoblju, te 

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, 
- ponavljanje lakših stegovnih djela više od dva puta tijekom studija, 
- pokušaj lažiranja rezultata bilo kojeg dijela ispita. 
(2) Iznimno, računalo se može koristiti pri pisanju ispita ako se ispit provodi na sustavu za učenje na 
daljinu ili je propisano aktima Veleučilišta. 
 

4. ODGOVORNOST  ZA STEGOVNA DJELA  

 
Članak 8. 

(1) Odredbama ovog Pravilnika podliježu svi studenti od trenutka upisa na Veleučilište pa do gubitka 
statusa studenta  ili završetka studija na Veleučilištu sukladno odredbama Statuta i Pravilnika o 
studiranju Veleučilišta.   
(2) Studentu ne može biti izrečena mjera za djelo koje, prije nego je počinjeno, nije bilo propisano ovim 
Pravilnikom kao stegovno djelo i za koje ovim Pravilnikom nije predviđena stegovna mjera.  

 

5.      VRSTE STEGOVNIH MJERA  

  
Članak 9. 

(1) Studenti koji krše odredbe ovog Pravilnika i općih akata Veleučilišta čine prekršaj, te podliježu 
stegovnim mjerama, odnosno sankcijama:  
(2) Stegovne mjere su: 
-  pisana opomena, 
- javna opomena, 
- javna opomena pred isključenje s Veleučilišta, 
- isključenje s Veleučilišta. 
 

Članak 10. 
(1) Stegovne mjere izriče Stegovno povjerenstvo, a pohranjuju se u evidenciji studenta.  
(2) Stegovno povjerenstvo izriče sljedeće stegovne mjere:  

a) opomenu studentu izriče pismeno i usmeno bez javne objave u slučaju manjeg prekršaja, 
odnosno lakšeg stegovnog djela, 
b) javnu opomenu studentu izriče pismeno i usmeno uz javnu objavu u slučaju ponavljanja 
manjeg prekršaja, odnosno istog ili drugog manjeg, odnosno lakšeg stegovnog djela,  
c) javnu opomenu pred isključenje s Veleučilišta izriče studentu pismeno i usmeno uz javnu 
objavu u slučaju teškog prekršaja, odnosno težeg stegovnog djela,  
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d) stegovnu mjeru isključenja s Veleučilišta izriče studentu pismeno i usmeno u slučaju najtežeg 
prekršaja ili ponavljanja istog ili drugog teškog prekršaja, odnosno težeg stegovnog djela. 

(3) Diskrecijsko pravo Stegovnog povjerenstva je odlučiti koja stegovna mjera je primjerena za počinjeni 
prekršaj.  
(4) U slučaju kada student prekršajem Veleučilištu ili njegovim zaposlenicima i suradnicima nanese 
moralnu ili materijalnu štetu, Veleučilište može u skladu sa odgovarajućim zakonskim propisima 
pokrenuti postupak nadoknade štete. 
 
 

6. PRIVREMENE STEGOVNE MJERE 

 
Članak 11. 

(1) Studentu protiv kojeg je pokrenut stegovni postupak za teže stegovno djelo, Stegovno povjerenstvo 
može izreći privremenu stegovnu mjeru do okončanja stegovnog postupka.  
(2) Privremenom stegovnom mjerom smatra se:  
- zabrana polaganja ispita 
- zabrana pohađanja nastave 
- zabrana upisa ponavljanja godine studija 
- zabrana upisa u višu godinu studija. 
(3) Stegovno povjerenstvo privremenu stegovnu mjeru donosi u pisanom obliku.  
(3) Student nema pravo žalbe na izrečene privremene stegovne mjere.  
 
 

7. STEGOVNO POVJERENSTVO 

 
Članak 12. 

(1) O stegovnim djelima odlučuje Stegovno povjerenstvo koje imenuje Stručno vijeće Veleučilišta na 
prijedlog dekana. 
(2) Stegovno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana te dva zamjenika. 
(3) Predsjednik Stegovnog povjerenstva i drugi član Stegovnog povjerenstva biraju se iz redova 
nastavnika. Zamjenik predsjednika i drugog člana bira se iz redova nastavnika. Treći član Stegovnog 
povjerenstva i njegov zamjenik biraju se iz redova studenata. 
(4) Predsjednik Studentskog zbora Veleučilišta u Bjelovaru član je Stegovnog povjerenstva iz redova 
studenata,  dok se njegov zamjenik bira iz redova Studentskog zbora Veleučilišta u Bjelovaru na 
prijedlog predsjednika Studentskog zbora.   
(5) Članovi Stegovnog povjerenstva imenuju se svake godine Odlukom o imenovanju povjerenstava 
Veleučilišta u Bjelovaru, uz mogućnost reizbora. 
(6) U slučaju da mandat članova istekne za vrijeme trajanja stegovnog postupka, postupak će se završiti 
pred istim članovima Stegovnog povjerenstva. 
(7) U svrhu sprječavanja sukoba interesa, ako jedan od članova Stegovnog povjerenstva podnese 
inicijativu za pokretanje stegovnog postupka, umjesto tog člana u stegovnom postupku sudjeluje 
odgovarajući zamjenik. 
(8) Iznimno, u slučaju opravdane spriječenosti za sudjelovanje u stegovnom postupku jednog od 
članova povjerenstva, umjesto tog člana u stegovnom postupku sudjeluje odgovarajući zamjenik. 
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8. NAČIN RADA  STEGOVNOG POVJERENSTVA 

 
Članak 13. 

(1) Stegovni postupak provodi se u obliku rasprave. 
(2) Rasprava pred Stegovnim povjerenstvom je javna, osim u slučajevima kada Povjerenstvo ocijeni da 
je iz opravdanih razloga raspravu potrebno zatvoriti za javnost. 
(3) 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 okolnosti relevantne za izricanje vrste mjere. 
(4) 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. 
(5) Stegovno povjerenstvo odluke donosi javnim glasovanjem, na temelju dokaza i utvrđenog 
činjeničnog stanja. 
 
 

9. STEGOVNI POSTUPAK 

Članak 14. 
(1) Inicijativu za pokretanje stegovnog postupka može dati svaki nastavnik, suradnik ili zaposlenik 
Veleučilišta, građanin i student koji ima saznanja o učinjenom stegovnom djelu, podnošenjem pisane 
inicijative dekanu putem pošte, neposrednom predajom ili elektroničkom poštom. Pisana inicijativa 
sadrži opis događaja i dokaze na kojima sa temelji inicijativa. 
(2) Nakon zaprimanja inicijative za pokretanje stegovnog postupka, dekan prijedlog prosljeđuje Etičkom 
povjerenstvu Veleučilišta koje u roku od tri (3) dana izvješćuje dekana da li predmet spada u djelokrug 
Etičkog ili Stegovnog povjerenstva. 
(3) Odmah nakon zaprimanja odgovora Etičkog povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka, ukoliko predmet 
spada u djelokrug Stegovnog povjerenstva, dekan prosljeđuje inicijativu predsjedniku Stegovnog 
povjerenstva. 
(4) Predsjednik Stegovnog povjerenstva pokreće stegovni postupak pisanom stegovnom prijavom koja 
sadrži podatke o studentu, opis stegovnog prijestupa i dokaze o počinjenom prijestupu. 
(5) Pisana prijava dostavlja se studentu koji je dužan očitovati se o prijavi u roku od tri dana od primitka 
prijave.  
 

Članak 15. 
(1) Predsjednik Stegovnog povjerenstva u roku od tri dana nakon primitka pisanog odgovora studenta, 
odnosno nakon proteka roka za urednu dostavu iz članka 16. ovoga Pravilnika, putem poziva određuje 
zasjedanje Stegovnog povjerenstva i osobe koje poziva.  
(2) Poziv na raspravu mora se uručiti najmanje osam dana prije održavanja rasprave, a u hitnim 
slučajevima tri dana prije održavanja rasprave. Hitni slučajevi su postupci u kojima se odlučuje o težim 
stegovnim djelima i postupci u kojima konkretne okolnosti slučaja zahtijevaju žurno postupanje.   
(3) Stegovni postupak, uključujući žalbeni postupak, ne može trajati duže od 60 dana.  
 
 

Članak 16.  
(1) Predsjedniku Stegovnog povjerenstva se pismena dostavljaju elektroničkom poštom preko službene 
vub.hr domene. Studentima se sva pismena također šalju na njihovu adresu elektroničke pošte preko 
vub.hr domene. 
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Članak 17. 
(1) Rasprava pred Stegovnim povjerenstvom može se održati u fizičkim prostorijama Veleučilišta ili 
elektroničkim putem korištenjem konferencijskih platformi Veleučilišta. 
(2) Prije početka rasprave, predsjednik Stegovnog povjerenstva utvrđuje tko je prisutan, a tko odsutan 
te provjerava jesu li ispunjeni svi ostali uvjeti za održavanje rasprave.  
(3) U slučaju da student protiv kojeg se vodi stegovni postupak ne dođe na raspravu, a poziv mu je 
uredno dostavljen prema članku 16. ovog Pravilnika i nije pisano zatražio odgodu, Stegovno 
povjerenstvo može održati raspravu u njegovoj odsutnosti.  
(4) Ako student nije uredno pozvan, rasprava se mora odgoditi, a studentu omogućiti da u idućoj 
raspravi bude saslušan ili mu dati priliku da se pismeno izjasni o zahtjevu za pokretanje stegovnog 
postupka.  
 

Članak 18. 
(1) Rasprava počinje nakon što ju predsjednik Stegovnog povjerenstva otvori i pročita zahtjev za 
pokretanje stegovnog postupka. 
(2) Nakon čitanja, daje se riječ studentu protiv kojeg se postupak vodi, a po potrebi i ostalim sudionicima 
u postupku te se pristupa izvođenju dokaza radi utvrđivanja činjeničnog stanja bitnog za donošenje 
odluke. 
 

Članak 19. 
(1) O raspravi se vodi zapisnik, a vodi ga predsjednik Stegovnog povjerenstva. 
(2) Zapisnik sadrži sastav  Stegovnog povjerenstva, ime zapisničara, ime studenta protiv kojeg se vodi 
stegovni postupak, imena nazočnih koji su pozvani na raspravu, imena pozvanih, ali nenazočnih 
članova te sažetak pitanja i izjava iznesenih na raspravi. 
(3) U slučaju održavanja rasprave online iz članka 17. stavka 1. ovog Pravilnika, sva pismena 
sudionicima u postupku dostavljaju se putem elektroničke pošte preko službene vub.hr domene. 
 

Članak 20. 
(1) Nakon zaključenja rasprave, sudionici izlaze iz prostorije ili virtualne prostorije u kojoj je rasprava 
održana, a Stegovno povjerenstvo donosi odluku o stegovnom prijestupu. 
(2) Stegovno povjerenstvo može donijeti jednu od sljedećih odluka:  
     - odluku o oslobađanju od odgovornosti 
     - odluku o obustavi stegovnog postupka 
     - odluku o nekoj od stegovnih mjera predviđenih ovim Pravilnikom. 
 

Članak 21. 
(1) Odluku o oslobađanju od stegovne odgovornosti Stegovno povjerenstvo može donijeti u sljedećim 
slučajevima:  
     - ako djelo zbog kojeg je pokrenut postupak nije prijestup predviđen zakonom ili propisima Republike 
Hrvatske, ovim Pravilnikom ili drugim općim aktom Veleučilišta 
     - ako stegovni prijestup nije dokazan. 
 

Članak 22. 
(1) Odluku o obustavi stegovnog postupka Stegovno povjerenstvo može donijeti u slučajevima: 
- kada 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 
 neosnovano. 
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Članak 23. 
(1) Donesena odluka se odmah objavljuje prisutnima, a u pismenom se obliku dostavlja dekanu i 
studentu protiv kojeg se vodi stegovni postupak.  
(2) Stegovno povjerenstvo je dužno dostaviti svoju odluku u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana 
zaključenja rasprave. 
 

10. IZVRŠENJE ODLUKE  

Članak 24. 
(1) O izvršenju pravomoćnih odluka Stegovnog povjerenstva brine se predsjednik Stegovnog 
povjerenstva, a o istome je obvezan obavijestiti dekanicu i prodekana za nastavu i studente te dostaviti 
odluku o izrečenoj mjeri studentskoj službi koja istu pohranjuje u dosje studenta. 
(2) Odluke o svim izrečenim stegovnim mjerama pohranjuju se u dosjeu studenta.    
(3) Pravo uvida u stegovnu dokumentaciju, uz odobrenje dekana, ima osoba koja za to dokaže pravni 
interes.  
(4) Stegovna mjera isključenja sa studija upisuje se u ISVU sustav. 
.   

11. ŽALBA 

 
Članak 25. 

(1) Protiv odluke Stegovnog povjerenstva student kome je izrečena odgovarajuća stegovna mjera ima 
pravo žalbe, koja se podnosi u roku od osam dana od dana primitka osporavane odluke. 
(2) Žalba se podnosi u dva istovjetna primjerka, u pisanom obliku, Tajništvu Veleučilišta, koje je 
prosljeđuje na odlučivanje Stručnom vijeću. 
(3) Žalba mora biti vlastoručno potpisana i obrazložena. 
(4) Pravovremeno izjavljena žalba odgađa izvršenje odluke Stegovnog povjerenstva. 
(4) Odluku o žalbi donosi Stručno vijeće na posebnoj sjednici, u pisanom obliku i s obrazloženjem, u 
roku od 15 dana od dana podnošenja. 
(5) Odluka Stručnog vijeća o žalbi je konačna. 
 

12. ZASTARA 

Članak 26. 
(1) 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. 
(2) Zastara nastupa u svakom slučaju kada proteknu dvije godine od dana kada je prijestup učinjen.  
 

13.      PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Članak 27. 
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Veleučilišta.  
 
 

Članak 28. 
(1) Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na način propisan za njegovo donošenje.  
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 Članak 29. 

(1) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o stegovnoj odgovornosti 
studenata Veleučilišta u Bjelovaru od 21. listopada 2020. godine (KLASA: 602-04/20-07/014, URBROJ: 
2103/01-21-08-20-08). 
 

       
Bjelovar, 1. prosinca 2021. godine 
 
 
 
                       Veleučilište u Bjelovaru 
                   Stručno vijeće 
                              Dekanica: doc. dr. sc. Zrinka Puharić, prof. v. š. 
 
 
 
 
 
 
Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Veleučilišta u Bjelovaru dana  1. prosinca 2021. godine, a stupio 
je na snagu dana 9. prosinca 2021. godine. 
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