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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 
Fakultet političkih znanosti 
Lepušićeva 6, 10000 Zagreb 
 
Telefon: + 385 1 4642 000 
Telefax: + 385 1 4655 316 
Web: http://www.unizg.fpzg.hr  

              
Temeljem odredbi članka 88. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju  ("Narodne novine", br. 123/03, 105/04, 174/04 i 46/07), članka 56. stavak 3. i 
članka 59. stavka 1. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, čl. 2. stavak 3. i 4. Etičkog kodeksa Sveučilišta 
u Zagrebu, te članka 27., 29. i 54. stavka 2. Statuta Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u 
Zagrebu Fakultetsko vijeće, na sjednici  održanoj 22. listopada 2009. godine donosi 
 
 

PRAVILNIK O STEGOVNOJ ODGOVORNOSTI STUDENATA 
FAKULTETA POLITIČKIH ZNANOSTI 

 
I. Opće odredbe 

Članak 1. 
Ovim se Pravilnikom utvrđuju stegovni prijestupi, stegovne mjere, uvjeti i način 

provođenja stegovnog postupka te sastav i način rada Stegovnog povjerenstva Fakulteta 
političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Fakultet). 

Pojmovi koji se koriste u Pravilniku koji imaju rodni značaj, bez obzira na to koriste li se 
u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. 
 

II. Dužnosti studenata 
Članak 2. 

Studenti su obvezni pridržavati se Statuta i drugih općih akata Sveučilišta u Zagrebu i 
Fakulteta kao njegove sastavnice, ispunjavati akademske obveze, primjerno se odnositi prema 
studentima, nastavnicima i drugim zaposlenicima Fakulteta, čuvati imovinu Fakulteta te promicati 
njegov ugled. 
 

III. Odgovornost za stegovne prijestupe 
Članak 3. 

Za stegovne prijestupe odgovaraju svi studenti na preddiplomskom, diplomskom i 
poslijediplomskom studiju, za vrijeme dok imaju status studenta. 

Studentu ne može biti izrečena mjera za djelo koje, prije nego što je počinjeno, nije bilo 
propisano ovim Pravilnikom kao stegovni prijestup i za koje nije bila predviđena odgovarajuća 
stegovna mjera. 

 
IV. Stegovni prijestupi 

Članak 4. 
Stegovni prijestupi mogu biti lakši i teži. 
Težim stegovnim prijestupima smatraju se:  

1. radnje koje čine kaznena djela obuhvaćena Kaznenim zakonom, a koja su počinjena 
prema nastavnicima, suradnicima i drugim zaposlenicima Fakulteta ili prema studentima, a 
posebno:  

- namjerno oštećivanje imovine Fakulteta veće vrijednosti ili uništavanje 
knjižničnog fonda;  
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- namjerno uništavanje ili oštećenje indeksa odnosno objavljivanje gubitka indeksa 
radi protupravnog stjecanja ili zadržavanja studentskih prava;  

2. grubo narušavanje reda i pravila utvrđenih za pojedine oblike nastave odnosno za 
ispite;  
3. neovlašteno raspolaganje imovinom Fakulteta, otuđenje ili oštećenje imovine Fakulteta 
učinjeno s namjerom ili iz krajnje nepažnje, 
4. grube povrede pravila kulturnog ponašanja i pristojnosti prema nastavnicima, 
suradnicima i drugim zaposlenicima Fakulteta, odnosno prema studentima i građanima, u 
službenim prostorijama,  
5. davanje lažnih podataka ili poduzimanje postupaka temeljem kojih student ostvaruje 
neko pravo koje mu ne pripada, a osobito predaja seminarskog, ispitnog, završnog, 
diplomskog ili drugih oblika studentskih radova čiji je sadržaj djelo nekog drugog studenta 
ili treće osobe, ili je prepisan iz literature ili izvora na Internetu bez navođenja tko je 
stvarni autor sadržaja, o čemu činjenice utvrđuje stegovno povjerenstvo, 
6. ponavljanje lakših stegovnih djela u tijeku studija više od dva puta.  

Kaznena odgovornost za studente ne isključuje stegovnu odgovornost.  
 
Lakšim stegovnim prijestupima smatraju se:  

1. ometanje izvođenja nastave i rada nastavnika na ispitima,  predavanjima, seminarima i 
vježbama;  
2. nedopušteno primanje i pružanje pomoći na provjerama znanja; prepisivanje iz svih 
vrsta pisanih materijala te korištenje tehničkih sredstava za prijenos i reprodukciju 
podataka u svrhu pristupa sadržajima koje su predmet provjere znanja,  
3. unošenje ispravaka u indeks o pravnim činjenicama mimo službenog propisanog 
postupka, kao i unošenje istih u ostale isprave i pojedinačne akte koje je izdao Fakultet, a 
nisu kažnjivi prema Kaznenom zakonu;  
4. povrede pravila kulturnog ponašanja i pristojnosti prema nastavnicima, suradnicima i 
drugim zaposlenicima Fakulteta, odnosno prema studentima i građanima, u službenim 
prostorijama;  
5. neuredno vraćanje posuđenog knjižničnog fonda Fakulteta;  
6. narušavanje čistoće svih prostora Fakulteta;  
7. drugi postupci kojima se narušava ugled Fakulteta.  

 
V. Stegovne mjere 

Članak 5. 
(1) Studentu se za lakši stegovni prijestup izriče stegovna mjera javna opomena. Stegovnu mjeru 
izriče dekan ili osoba koju dekan za to posebno ovlasti. 
(2) Za teži stegovni prijestup studentu se mogu izreći sljedeće stegovne mjere:  

1. ukor; 
2. opomena pred isključenje sa studija; 
3. zabrana polaganja određenog ili završnog ispita i/ili pohađanja određenih 
oblika nastave u trajanju do 6 mjeseci; 
4. isključenje sa studija ili s Fakulteta do godine dana; 
5. trajno isključenje sa studija ili s Fakulteta. 

(3) Stegovne mjere iz stavka 2. točke 4. i 5. ovog članka mogu se izreći samo za osobito teške 
stegovne prijestupe ili u slučaju ponavljanja težih stegovnih prijestupa. 
(4) Stegovna mjera iz stavka 2. točke 4. ovog članka obuhvaća zabranu upisa godine studija, 
ovjere godine studija, polaganja završnih ispita i drugih provjera znanja te sudjelovanja u svim 
oblicima nastave, a upisuje se u indeks studenta. 
 

Članak 6. 
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(1) Stegovne mjere izriču se u stegovnom postupku. 
(2) Stegovni postupak vodi Fakultetsko stegovno povjerenstvo sastavljeno od predsjednika i šest 
članova. 
(3)Dekan prodekani i tajnik fakulteta ne mogu biti članovi  Fakultetskog stegovnog povjerenstva. 
(4) Predsjednika i članove Fakultetskog stegovnog povjerenstva imenuje Fakultetsko vijeće, na 
vrijeme od dvije akademske godine. 
(5) Fakultetsko stegovno povjerenstvo ima predsjednika i šest članova od kojih se predsjednik i 
najmanje još dva člana imenuju iz reda stalnih redovitih profesora Fakulteta, jedan iz reda 
preostalih stalnih akademskih zaposlenika Fakulteta, a dva iz reda studenata Fakulteta. 
(6) Fakultetski stegovni sud vodi stegovni postupak u  stegovnom vijeću od tri člana koje imenuje 
predsjednik za svaki pojedini slučaj, od kojih je jedan iz redova studenata. 
(7) Stegovnom vijeću predsjeda član imenovan iz reda redovitih profesora. 
 

Članak 7. 
(1) Ukoliko se u stegovnom postupku utvrdi da je student otuđio imovinu ili nanio drugu 
materijalnu štetu Fakultetu osim stegovne mjere u stegovnom postupku, utvrdit će se i visina 
štete te vrijeme i način na koji se ona mora nadoknaditi. 
(2) Ukoliko je stegovnim prijestupom studenta učinjena šteta fizičkoj osobi student odgovara u 
stegovnom postupku, a naknadu štete fizička osoba ostvaruje privatnom tužbom. 
 

VI. Prijedlog za pokretanje postupka 
Članak 8. 

 (1) Stegovni postupak pokreće Stegovno povjerenstvo na vlastitu inicijativu ili po prijedlogu 
dekana, nastavnika i suradnika, zaposlenika, studenata Fakulteta ili drugih građana. Prijedlog za 
pokretanje stegovnog postupka mora biti obrazložen. 
 (2) Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka treba sadržavati: podatke o počinitelju, opis 
stegovnog prijestupa s podacima o mjestu i vremenu počinjenja,  potpis podnositelja. 
 (3) Stegovno povjerenstvo zaključkom će odbaciti prijedlog za pokretanje stegovnog postupka 
ukoliko prijavljeno djelo ne predstavlja prijestup u smislu članka 4. ovog Pravilnika ili ako utvrdi 
da navodi u prijavi nisu točni ili da nisu potkrijepljeni odgovarajućim dokazima. 
(4) O svim radnjama u stegovnom postupku vodi se zapisnik. 
(5) Zapisnik vodi tajnik Fakulteta ili druga stručna osoba koju imenuje u suglasnosti s 
predsjednikom Fakultetskog stegovnog povjerenstva. 
 

VII. Dostava 
Članak 9. 

(1) Povodom zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka koji nije odbačen predsjednik 
Fakultetskog stegovnog povjerenstva određuje zasjedanje povjerenstva pisanim pozivom 
sudionicima stegovnog postupka (studentu protiv kojega se vodi postupak, podnositelju zahtjeva, 
svjedocima i ostalim osobama koje Fakultetskom stegovnom povjerenstvu mogu pomoći svojim 
stručnim znanjem). 
(2) Poziv na raspravu mora se uručiti sudionicima najmanje 8 (osam) dana prije dana održavanja 
rasprave. 
(3) Studentu se dostava obavlja slanjem na adresu boravišta u mjestu studija ili na adresu 
prebivališta preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom predajom na Fakultetu. U slučaju 
da studentu nije moguće izvršiti dostavu (preporučena pošiljka vraćena Fakultetu), dostava se 
obavlja oglašavanjem pismena na oglasnoj ploči Fakulteta. Nakon proteka osam dana od dana 
oglašavanja pismena na oglasnoj ploči Fakulteta smatra se da je dostava izvršena. 
(4) Oglašavanje akata u smislu prethodnog stavka ne obavlja se od 15. srpnja do 31. kolovoza. 
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VIII. Rasprava 
Članak 10. 

(1) Stegovno vijeće provodi postupak u obliku rasprave. Rasprava pred stegovnim povjerenstvom 
je javna. Stegovno vijeće može u slučaju zaštite sudionika u postupku ili zaštite poslovne tajne 
Fakulteta odlučiti da je pojedina rasprava ili dio rasprave zatvoren za javnost. 
(2) Predsjednik  stegovnog vijeća dužan je održavati red na raspravi. Osobu koja ometa raspravu 
predsjednik Fakultetskog stegovnog povjerenstva će opomenuti, a ako i nakon toga ometa 
raspravu, zatražit će da se udalji s rasprave. 
 (3) Rasprava pred stegovnim vijećem održat će se i u slučaju neodaziva uredno pozvanog 
osumnjičenog studenta koji izostanak nije opravdao. 
(4) Usmena rasprava započinje čitanjem zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka, nakon čega 
se traži očitovanje studenta protiv kojega se postupak vodi, o krivnji. Ukoliko student izjavljuje da 
se ne osjeća krivim pristupa se dokaznom postupku. 
(5) Nakon provedenog dokaznog postupka daje se završna riječ studentu protiv kojeg se 
postupak vodi, odnosno osobi koja ga zastupa. 
 

IX. Pravo na branitelja 
Članak 11. 

(1) Student ima pravo na branitelja tijekom cijelog postupka, na što će ga se upozoriti u rješenju o 
pokretanju postupka, odnosno u pozivu na raspravu. Branitelj ima pravo prisustvovati ispitivanju 
studenta kao i cijeloj raspravi te poduzimati radnje potrebne za obranu. 
(2) Pisani akti i pozivi ne dostavljaju se branitelju posebno, već će ga o njima izvijestiti student. 
 

Članak 12. 
(1) Nakon što je rasprava zaključena, sudionici napuštaju prostoriju u kojoj je rasprava održana 
kako bi stegovno vijeće donijelo odluku u stegovnom postupku. 
(2) Stegovno vijeće može donijeti jednu od slijedećih odluka: 

- odluku o oslobađanju od odgovornosti studenta; 
- odluku o obustavljanju daljnjeg postupka; 
- odluku o odgovornosti studenta i o nekoj od stegovnih mjera predviđenih ovim 
Pravilnikom. 

(3) Stegovno vijeće donosi odluku natpolovičnom većinom glasova članova  vijeća. 
(4) Nakon što stegovno vijeće donese odluku, poziva sve sudionike u postupku i javno im 
priopćava odluku u stegovnom postupku. 
(5) Rješenje o stegovnoj mjeri dostavlja se studentu, Studentskom zboru te dekanu Fakulteta. 
Stegovno vijeće može, ako smatra da za to postoje opravdani razlozi odlučiti da se rješenje o 
stegovnoj odgovornosti izrečenoj za teže stegovne prijestupe dostavi Sveučilištu, drugom 
Fakultetu, ustanovi ili drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi. Odluka se studentu dostavlja osobnom 
predajom ili na adresu boravišta u mjestu studija ili stalnog prebivališta, preporučenom pošiljkom. 
U slučaju da student izbjegava dostavu ili dostava iz drugog razloga nije moguća, odluka će se 
oglasiti na oglasnoj ploči Fakulteta te se protekom 8 (osam) dana od dana oglašavanja smatra da 
je dostava uredno izvršena. 
 

 
 

Članak 13. 
(1) Rješenje kojim se izriče stegovna mjera mora sadržavati: 

- uvod u kojem su naznačeni podaci o stegovnom vijeću, datum održane rasprave te akte 
temeljem kojih je odluka donesena, 
- izreku u kojoj su naznačeni osnovni podaci o studentu, njegovoj odgovornosti, kratak 
opis djela te izrečenu stegovnu mjeru, 
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- obrazloženje u kojem su navedeni razlozi zbog kojih je izrečena određena stegovna 
mjera, 
- pouku o pravnom lijeku. 

(2) Prilikom izricanja stegovne mjere uzimaju se u obzir osobito: 
- težina stegovnog prijestupa i posljedice, 
- stupanj odgovornosti studenta, 
- okolnosti pod kojima je prijestup počinjen, 
- raniji rad i ponašanje studenta, 
-druge okolnosti relevantne za izricanje stegovne mjere. 

 
Članak 14. 

Odluku o oslobađanju od stegovne odgovornosti Stegovno vijeće može donijeti u slijedećim 
slučajevima:  

- ako djelo zbog kojeg je pokrenut postupak nije prijestup predviđen zakonom ili 
propisima Republike Hrvatske, ovim Pravilnikom ili drugim općim aktom Fakulteta ili 
Sveučilišta,  
- ako nije dokazano da je djelo učinjeno.  

 
Članak 15. 

 
Stegovno vijeće može donijeti odluku o obustavi stegovnog postupka u slijedećim 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 temeljem koje daljnje vođenje postupka postaje 
bespredmetno.  
 

X. Žalba 
 

Članak 16.8 
 

(1) Na rješenje Stegovnog vijeća žalbu mogu izjaviti počinitelj stegovnog djela, odnosno njegov 
punomoćnik, podnositelj prijave i osoba ovlaštena za podnošenje zahtjeva za pokretanje 
stegovnog postupka, te stranka koja je oštećena stegovnim djelom, u roku od 15 dana od dostave 
rješenja 
 (2) Pravovremeno izjavljena žalba odgađa izvršenje rješenja Stegovnog vijeća. (3) Žalbu na 
odluku Stegovnog suda rješava i konačnu odluku donosi Fakultetsko vijeće. 
 

XI. Zastara 
 

Članak 17. 
(1) Gonjenje zbog stegovnog prijestupa ne može se poduzeti ako je proteklo 12 mjeseci od dana 
kada je prijestup počinjen. 
(2) Zastara stegovnog gonjenja nastaje u svakom slučaju kad proteknu 2 godine od dana kada je 
prijestup počinjen. 
(3) Ako je stegovnim prijestupom počinjeno kazneno djelo, zastara nastupa kada i zastara 
kaznenog djela. 
(4) Zastara stegovnog gonjenja ne teče u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza tekuće 
akademske godine. 
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XII. Izvršenje rješenja o stegovnoj mjeri 
 

Članak 18. 
 

(1) O izvršenju pravomoćnih rješenja o stegovnoj mjeri brine se dekan. 
(2) O izrečenim stegovnim mjerama vodi se posebna evidencija u studentskoj referadi. 
(3) Stegovna mjera isključenja sa studija upisuje se u indeks studenta. 
(4) Stegovna mjera za teži stegovni prijestup se oglašava na oglasnoj ploči Fakulteta. 
 
 

Članak 19. 
 

(1) Studenti su odgovorni za materijalnu štetu koju počine namjerno ili iz krajnje nepažnje na 
imovini Fakulteta. 
(2) Postupak utvrđivanja odgovornosti i visine materijalne štete provodi Fakultetsko stegovno 
povjerenstvo po istom postupku i na isti način kao što se provodi stegovni postupak. 
 

Članak 20. 
 
(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, 
Fakultet će pokrenuti postupak za naknadu štete putem suda. 
 

Članak 21. 
 

(1) Ovaj Pravilnik može se mijenjati i dopunjavati na način i po postupku na koji je donesen. 
 

XIII. Stupanje na snagu Pravilnika 
Članak 22. 

 
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana donošenja i objavljivanja na oglasnoj ploči 
Fakulteta. 
 
 

XVI. Supsidijarna primjena kaznenog zakona  
 

Članak 23. 
 

(1) Ako ovim Pravilnikom nije propisano drugačije, u stegovnom postupku se, na odgovarajući 
način, primjenjuju odredbe Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postupku, osim odredaba o 
prisilnim mjerama. 
 
 
 
 

Dekan 
 

Prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila 
 
 


