
Na temelju članka 88. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(Narodne novine br.123/2003, 198/2003, 105/2004 i 174/2004) i članka 43. Statuta Sveučilišta u 
Zagrebu Šumarskog fakulteta, Fakultetsko vijeće Šumarskog fakulteta na 6. redovnoj sjednici 
akad. god. 2011/2012., održanoj 05. travnja 2012. godine donosi 
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ŠUMARSKOG FAKULTETAŠUMARSKOG FAKULTETAŠUMARSKOG FAKULTETAŠUMARSKOG FAKULTETA    

    
I. OPĆE ODREDBEI. OPĆE ODREDBEI. OPĆE ODREDBEI. OPĆE ODREDBE    

    
Članak 1.Članak 1.Članak 1.Članak 1.    

Ovim Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti studenata Sveučilišta u Zagrebu Šumarskog 
fakulteta (dalje: Pravilnik) uređuje se stegovna odgovornost studenata Sveučilišta u Zagrebu 
Šumarskog fakulteta (u daljnjem tekstu: Fakultet), opis stegovnih djela i način utvrđivanja, 
stegovna tijela, stegovni postupak, te stegovne mjere koje se izriču studentima u slučaju 
počinjenja stegovnih djela, te zbog grubog narušavanja ugleda Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem 
tekstu: Sveučilište) i Fakulteta. 

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na sve osobe sa statusom studenta polaznike stručnog, 
preddiplomskih, dodiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija koji se izvode na Fakultetu. 
Odredbe se odnose i na sve ostale polaznike bilo kojeg oblika obrazovanja na Fakultetu.  

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

Članak 2.Članak 2.Članak 2.Članak 2.    

Studenti su dužni na Fakultetu i izvan njega: 

• ponašati se sukladno odrednicama Statuta Sveučilišta u Zagrebu i Statuta Šumarskog 
fakulteta te drugih općih akata Sveučilišta i Fakulteta, 

• čuvati ugled i dostojanstvo Sveučilišta i Fakulteta, studenata, nastavnika, suradnika i 
drugih pripadnika akademske zajednice, 

• uredno izvršavati svoje nastavne i druge obveze predviđene studijskim programom i 
izvedbenim planom nastave, 

• ponašati se sukladno etičkom kodeksu pripadnika akademske zajednice. 

Stegovnim prijestupom koji povlači stegovnu odgovornost smatrat će se svaka povreda 
dužnosti iz članka 2. ovog Pravilnika. 

Studentu ne može biti izrečena stegovna mjera za povrede dužnosti koje su bile učinjene prije 
donošenja ovog Pravilnika, ako prethodno nisu bile drugim općim aktom određene kao 
stegovna djela. 

Ukoliko je koja povreda dužnosti takvoga karaktera da je ujedno i kazneno djelo, kaznena 
odgovornost studenta po nekoj drugoj pravnoj osnovi ne isključuje provođenje postupka i 
izricanje mjera po odredbama ovog Pravilnika. 
    
    
    
    



II. STEGOVNA DJELAII. STEGOVNA DJELAII. STEGOVNA DJELAII. STEGOVNA DJELA    
    

Stegovna djela utvrđuju se kao lakše i teške povrede studentskih obveza. 
    

Članak 3.Članak 3.Članak 3.Članak 3.    

Lakšim stegovnim djelima smatraju se: 

• stvaranje prekomjerne buke i galame u nenastavnim prostorima te obavljanje drugih 
neprimjerenih radnji koje ometaju rad nastavnika, suradnika u nastavi, studenata i ostalih 
djelatnika, 

• neopravdano zakašnjavanje ili nedopušteno napuštanje bilo kojeg oblika nastave, 

• neprimjereno ponašanje prema nastavnicima, suradnicima, studentima i ostalim 
djelatnicima, 

• nedopušteno primanje i pružanje pomoći te uporaba nedopuštenih pomagala na 
provjerama znanja, 

• dolazak na Fakultet ili druga mjesta gdje se izvodi nastava pod utjecajem alkohola ili 

drugih nedozvoljenih opojnih sredstava, 

• uzrokovanje krajnjom nepažnjom materijalne štete na opremi i sredstvima te u 

prostorijama Fakulteta ili na drugim mjestima gdje se izvodi nastava, 

• neprihvatljivo ponašanje kojim se narušava higijena i čistoća prostorija, te okoliša 
Fakulteta, 

• pušenje u svim zatvorenim javnim prostorima i prostorima koji su funkcionalni dio 
prostora u kojima se obavlja djelatnost obrazovanja i istraživanja, 

• druge povrede koje nisu dovele do težih posljedica. 
    

Članak 4.Članak 4.Članak 4.Članak 4.    

Teškim stegovnim djelima smatraju se: 

• svi postupci i radnje koji su Zakonom predviđeni kao kaznena djela, 

• namjerno uzrokovanje materijalne štete na imovini Fakulteta (objekti, ispitni uređaji, 
oprema, inventar, materijalna sredstva, bibliotečni fond i dr.), 

• otuđenje ili namjerno oštećenje imovine nastavnika, suradnika, studenata, djelatnika ili  
drugih osoba na Fakultetu, 

• namjerno uništenje ili oštećenje indeksa odnosno lažno objavljivanje gubitka indeksa te 
krivotvorenje ocjene i potpisa nastavnika, kao i stručnih suradnika, te svako drugo 
neovlašteno unošenje podataka u indeks i ostale isprave vezane za studij i ostvarenje 
studentskih prava, 

• pristupanje ispitu ili kolokviju bez prethodno reguliranog statusa (obavljen upis, 
ostvareno pravo na mirovanje obveza, ishođeno odobrenje za nastavak studija i sl.), 
odnosno ako student nije ispunio uvjete za pristupanje ispitu, 

• posredno ili neposredno nuđenje materijalne ili druge koristi, te svaki drugi utjecaj na 
nastavnika ili suradnika u cilju polaganja ispita ili ostvarenja bilo koje druge koristi 
tijekom studija, 



• prezentiranje tuđeg rada i angažiranje drugih osoba u svoje ime za obavljanje 
studentskih obveza (pohađanje nastave, polaganje kolokvija, polaganje ispita i sl.), krivo 
predstavljanje te obavljanje studentskih obveza u ime druge osobe, 

• kršenje kućnog reda Fakulteta, grubo narušavanje reda i pravila utvrđenih za pojedine 
oblike nastave i provjere znanja, 

• nedopušten pristup računalnom sustavu ili drugim službenim prostorijama Fakulteta, 

• zlouporaba prostorija i materijalnih sredstava, informatičke opreme i drugih uređaja i 
opreme, 

• plagiranje vježbi, seminarskog, završnog ili diplomskog rada čiji je sadržaj djelo neke 
druge osobe, odnosno prepisivanje dijela teksta bez navođenja autora, 

• grubo narušavanje reda i discipline na nastavi, ispitima i vannastavnim aktivnostima u 
prostorima Fakulteta, (nepristojno izražavanje; izazivanje ili sudjelovanje u neredima ili 
fizičkim obračunima; nacionalno, rasno, vjersko, spolno i drugo uznemiravanje; izricanje 
uvreda i prijetnji nastavnicima, suradnicima, studentima i ostalim djelatnicima Fakulteta i 
dr.), 

• korištenje informacijskih resursa Fakulteta za slanje i skidanje neprimjerenih sadržaja i 
poruka te uznemiravanje, ometanje i druge oblike pritisaka na nastavnike, suradnike, 
studente i ostale djelatnike Fakulteta, 

• igranje društvenih igara i primjena drugih aktivnosti u prostorijama Fakulteta kojima je 
svrha postizanje materijalne koristi, 

• konzumiranje alkohola ili drugih nedozvoljenih opojnih sredstava za vrijeme nastave, 
provjere znanja te ostalim nastavnim i vannastavnim aktivnostima u prostorijama 
Fakulteta, 

• javno iznošenje neprovjerenih i netočnih podataka o drugim studentima i ostalim 
članovima sveučilišne zajednice, kao i iznošenje osobnih podataka bez privole studenata, 
nastavnika i drugih članova sveučilišne zajednice, 

• neovlaštena uporaba imena Fakulteta i predstavljanje u ime Fakulteta u svrhu 
ostvarivanja osobne koristi, 

• ponavljanje lakših stegovnih djela radi kojih je studentu dva puta tijekom akademske 
godine izrečena stegovna mjera, 

• ostala neprimjerena djela kojima se grubo narušava ugled Fakulteta, studenata i 
akademske zajednice. 

 

 
III. STEGOVNE MJEREIII. STEGOVNE MJEREIII. STEGOVNE MJEREIII. STEGOVNE MJERE    

    
Članak 5.Članak 5.Članak 5.Članak 5.    

Za stegovna djela iz ovog Pravilnika studentima se mogu izreći stegovne mjere. 

 

Članak 6. Članak 6. Članak 6. Članak 6.     

Za lakša stegovna djela može se izreći jedna od sljedećih stegovnih mjera: 



• opomena  

• javna opomena. 

Javna opomena se izriče za lakša stegovna djela u slučaju kada student ponovi lakše stegovno 
djelo. 

Opomena i javna opomena se izriču u slučaju kada se to smatra primjerenim, s obzirom na sve 
okolnosti izvršenja stegovnog djela i kad se smatra da one mogu imati odgojno djelovanje na 
studenta.  

    
Članak 7.Članak 7.Članak 7.Članak 7.    

Za teška stegovna djela može se izreći jedna od sljedećih mjera: 

• opomena pred isključenje sa studijske godine, 

• uvjetno isključenje sa studijske godine, 

• isključenje sa studijske godine, 

• uvjetno isključenje s Fakulteta, 

• privremeno isključenje s Fakulteta, 

• trajno isključenje s Fakulteta. 

Stegovna mjera opomena pred isključenje sa studijske godine izriče se za teška stegovna djela 
opisana kao ponavljanje lakših stegovnih djela radi kojih je studentu dva puta tijekom 
akademske godine izrečena stegovna mjera.  

Stegovna mjera uvjetno isključenje sa studijske godine izriče se za teška stegovna djela na 
vrijeme od najduže godinu dana od dana konačnosti odluke o stegovnoj odgovornosti studenta. 
Uvjetno isključenje sa studijske godine podrazumijeva zabranu polaganja ispita i/ili pohađanja 
određenih oblika nastave do godinu dana. Može se izreći i kazna zabrane upisa više godine 
studija. Ukoliko student tijekom godine dana od stupanja na snagu stegovne mjere uvjetno 
isključenje sa studija ne učini lakši ili teži stegovni prijestup, stegovna mjera uvjetno isključenje 
neće biti aktivirana.  

Stegovna mjera isključenje sa studijske godine izriče se za teška stegovna djela na vrijeme od 
najduže od godine dana od dana konačnosti odluke o stegovnoj odgovornosti studenta. 
Isključenje sa studijske godine podrazumijeva zabranu polaganja ispita i/ili pohađanja određenih 
oblika nastave do godinu dana. Može se izreći i kazna zabrane upisa više godine studija. 

Stegovna mjera uvjetno isključenje s Fakulteta izriče se za teška stegovna djela na period od 
dvije godine, kada student nema nikakvih prava. Ukoliko student tijekom dvije godine od 
stupanja na snagu stegovne mjere uvjetno isključenje s Fakulteta ne učini lakši ili teži stegovni 
prijestup, stegovna mjera neće biti aktivirana. 

Stegovna mjera privremeno isključenje s Fakulteta izriče se za teška stegovna djela za period od 
dvije godine, kada student nema nikakvih prava. 

Stegovna mjera trajno isključenje s Fakulteta izriče se za osobito teška stegovna djela. Stegovna 
mjera trajno isključenje s Fakulteta izvršava se upisom u studentsku ispravu (indeks), te 
gubitkom statusa studenta. 

Odluka o izrečenoj stegovnoj mjeri za teška stegovna djela objavljuje se na oglasnoj ploči i 
internetskoj stranici Fakulteta. 



IV. STEGOVNI IV. STEGOVNI IV. STEGOVNI IV. STEGOVNI POSTUPAKPOSTUPAKPOSTUPAKPOSTUPAK    
    

Članak 8.Članak 8.Članak 8.Članak 8.    

Odgovornost studenta za počinjena stegovna djela utvrđuje se u stegovnom postupku. 

Svaki djelatnik Fakulteta, student i posjetilac Fakulteta može podnijeti pritužbu na svakog 
studenta Fakulteta. Nakon saznanja za stegovno djelo i počinitelja pritužbe se podnose 
Predstavniku uprave na obrascu OB_ŠF_05_01/2 PRITUŽBA Stegovna odgovornost studenata.  

Predstavnik uprave daje pritužbu na mišljenje Etičkom povjerenstvu. Etičko povjerenstvo je 
dužno u roku od 5 dana dati mišljenje na zaprimljenu pritužbu. Na temelju mišljenja Etičkog 
povjerenstva daje se prijedlog za utvrđivanje odgovornosti studenta za počinjeno stegovno 
djelo Stegovnom povjerenstvu.  

Prijedlog za utvrđivanje odgovornosti studenta mora biti obrazložen i mora sadržavati: 

• ime i prezime, te točnu adresu studenta – počinitelja stegovnog djela, 

• datum saznanja za stegovno djelo i počinitelja, 

• opis stegovnog djela, te činjenice koje su od utjecaja za utvrđivanje stegovne 
odgovornosti, 

• dokazne materijale (original ili preslika indeksa, izjave oštećenih nastavnika, studenata 
i/ili drugih djelatnika Fakulteta), 

• potpis podnositelja prijedloga. 
    

Članak 9.Članak 9.Članak 9.Članak 9.    

O stegovnoj odgovornosti studenta odlučuje Stegovno povjerenstvo u stegovnom postupku. 

Stegovno povjerenstvo sastoji se od pet članova, sa sljedećom strukturom: 

• dva nastavnika sa svakog odsjeka 

• dva suradnika sa svakog odsjeka 

• predstavnik studenata.  

Svaki član Stegovnog povjerenstva ima svog zamjenika. 

Stegovno povjerenstvo se imenuje na vrijeme od dvije godine. 

Predsjednika, zamjenika predsjednika, članove i zamjenike članova Stegovnog povjerenstva  
imenuje Fakultetsko vijeće. Predsjednika, članove i zamjenike iz redova nastavnika i suradnika 
predlaže dekan, a članovi i zamjenici iz redova studenata biraju se na prijedlog Studentskog 
zbora. 

U radu Stegovnog povjerenstva sudjeluje i zapisničar bez prava na odlučivanje. Stručne poslove 
za potrebe Stegovnog povjerenstva obavlja Studentska referada. 

    
Članak 10.Članak 10.Članak 10.Članak 10.    

Predsjednik Stegovnog povjerenstva dužan je u roku od 10 dana od dana primitka prijedloga za 
utvrđivanje odgovornosti studenta iz članka 8. stavka 4. ovog Pravilnika sazvati Stegovno 
povjerenstvo radi utvrđivanja stegovne odgovornosti studenta, zakazati raspravu, te dostaviti 
poziv studentu – počinitelju stegovnog djela, a po potrebi i svjedocima. Predsjednik Stegovnog 
povjerenstva dužan je o mjestu i vremenu održavanja rasprave obavijestiti i studentskog 
pravobranitelja. 



Studentu - počinitelju stegovnog djela dostavlja se poziv za raspravu s naznakom da se poziva 
na iznošenje obrane u vezi konkretnog stegovnog djela, te da ima pravo na branitelja. 

Poziv za raspravu iz prethodnog stavka ovog članka studentu se dostavlja na adresu prijavljenu 
u studentskoj referadi. U slučaju da student izbjegava dostavu ili u studentskoj referadi nije 
prijavio ispravnu adresu, dostava poziva za raspravu će se još jednom pokušati obaviti na 
prijavljenoj adresi u narednom roku od 10 dana. Ako ni ta dostava ne uspije, dostava poziva će 
se obaviti stavljanjem poziva na oglasnu ploču i internetsku stranicu Fakulteta. 

U iznimnim slučajevima (izrazito teška stegovna povreda, evidentni dokazi protiv počinitelja, 
počinitelj stegovnog djela sam zatraži, šteta ovisi o vremenu i sl.) dekan Fakulteta može 
samoinicijativno podnijeti prijedlog i pokrenuti stegovnu odgovornost pred Stegovnim 
povjerenstvom i u roku kraćem od 10 dana.     
    

Članak 11.Članak 11.Članak 11.Članak 11.    

Rasprava pred Stegovnim povjerenstvom može se održati ukoliko je na raspravi nazočna 
najmanje natpolovična većina članova Povjerenstva od kojih jedan član obavezno mora biti 
predstavnik studenata. 

Od pet članova Stegovnog povjerenstva može biti prisutno najviše dva zamjenika.  

Prije početka rasprave predsjednik Stegovnog povjerenstva utvrđuje tko je nazočan, odnosno 
odsutan, te da li postoje sve potrebne pretpostavke za održavanje rasprave. 

Ukoliko student protiv kojeg se vodi stegovni postupak ne dođe na raspravu iako mu je poziv 
uredno dostavljen, a nije pismeno zatražio odgodu, rasprava se može održati i u njegovoj 
odsutnosti. 

Ukoliko Stegovno povjerenstvo zaključi da pismeni razlozi za odgodu nisu opravdani, može 
javnim glasovanjem, uz natpolovičnu većinu svih članova donijeti odluku da se zahtjev za 
odgodu ne prihvaća te održati raspravu. 

Ukoliko se utvrdi da student nije uredno pozvan, odnosno da nisu ispunjeni uvjeti iz članka 8. 
stavka 3. ovog Pravilnika, rasprava se mora odgoditi i studentu se mora omogućiti da na 
sljedećoj raspravi iznese svoju obranu ili da se pismenim putem izjasni o prijedlogu za  
utvrđivanje odgovornosti iz članka 8. stavka 4. ovog Pravilnika. 

Student može podnijeti zahtjev da se rasprava održi bez njegove prisutnosti, odnosno da ga 
zastupa studentski pravobranitelj ili druga opunomoćena osoba iz redova studenata Šumarskog 
fakulteta.  
    

Članak 12.Članak 12.Članak 12.Članak 12.    

Rasprava pred Stegovnim povjerenstvom u pravilu je javna, ali u pojedinim slučajevima, kada 
Stegovno povjerenstvo ocijeni da je to opravdano, rasprava može biti i zatvorena za javnost. 
Odluku o isključenju javnosti donosi Stegovno povjerenstvo prije početka rasprave 
natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova. 

O raspravi pred Stegovnim povjerenstvom vodi se zapisnik u kojeg se unosi podaci od značaja 
za donošenje odluke. Zapisnik vodi stručni djelatnik Fakulteta. 

U zapisniku se obavezno navode podatci o sastavu Stegovnog povjerenstva, o zapisničaru, 
mjestu i vremenu održavanja rasprave, o studentu protiv kojeg se vodi stegovni postupak, te o 
drugim osobama koje su u određenom svojstvu nazočile raspravi. U zapisnik se unosi kratak 



sadržaj zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka, izjava studenta protiv kojeg je stegovni 
postupak pokrenut, izjave oštećenika i svjedoka, prijedlozi koji su stavljeni, te što je po njima 
odlučeno i druga pitanja od značaja za donošenje odluke. 

Nakon vijećanja i glasovanja u zapisnik se unosi i izreka odluke Stegovnog povjerenstva o 
stegovnoj odgovornosti studenta. 
    

Članak 13.Članak 13.Članak 13.Članak 13.    

Rasprava započinje čitanjem prijedloga za utvrđivanje odgovornosti studenta iz članka 8. stavka 
4. ovog Pravilnika. Nakon što je prijedlog pročitan poziva se student da iznese svoju obranu, te 
da se izjasni o svim navodima iz prijedloga za utvrđivanje odgovornosti. Predsjednik 
Povjerenstva upozorit će studenta da nije dužan iznijeti svoju obranu, niti se izjasniti o navodima 
iz prijedloga. Za vrijeme dok student iznosi svoju obranu, eventualno pozvani svjedoci ne 
prisustvuju raspravi. 

Nakon što iznese svoju obranu, a u cilju utvrđivanja svih relevantnih činjenica, članovi Stegovnog 
povjerenstva mogu postavljati pitanja studentu o svim navodima iz prijedloga za utvrđivanje 
odgovornosti studenta. 

Po potrebi pristupa se ispitivanju svjedoka. Predsjednik Povjerenstva upozorit će svakog 
svjedoka prije njegovog iskaza na dužnost iznošenja istine i na posljedice lažnog svjedočenja. Po 
potrebi, predsjednik Povjerenstva će suočiti svjedoke, te pojedinog svjedoka sa studentom 
protiv kojeg se vodi stegovni postupak. 

Nakon saslušanja svjedoka po potrebi se mogu saslušati i vještaci, čitaju se spisi, isprave i izjave 
osoba koje ne prisustvuju raspravi. 

Po završetku dokaznog postupka, a nakon što su raspravljene i utvrđene sve činjenice relevantne 
za donošenje odluke o stegovnoj odgovornosti studenta, predsjednik Stegovnog povjerenstva 
zaključuje raspravu. 

O stegovnoj odgovornosti studenta Stegovno povjerenstvo glasuje bez prisutnosti javnosti, a 
odluku o stegovnoj odgovornosti donosi većinom glasova ukupnog broja članova Povjerenstva. 

Pri izricanju stegovne mjere Stegovno povjerenstvo je dužno uzeti u obzir: 

• stupanj odgovornosti studenta, 

• uvjete pod kojima je povreda izvršena, 

• prijašnji rad i ponašanje studenta, 

• težinu povrede i njene posljedice. 

 
Članak 14.Članak 14.Članak 14.Članak 14.    

Stegovno povjerenstvo može studenta osloboditi odgovornosti ukoliko utvrdi da student nije 
počinio stegovno djelo koje mu se stavlja na teret, odnosno ukoliko postoje okolnosti koje 
isključuju njegovu odgovornost ili ako ne nađe dokaza na strani studenta o učinjenoj povredi. 

Ukoliko Stegovno povjerenstvo utvrdi stegovnu odgovornost studenta donosi odluku o izricanju 
stegovne mjere iz članka 3. ili članka 4. ovog Pravilnika. Ako je u izvršenju stegovnog djela 
Fakultetu i/ili fakultetskom odsjeku učinjena i materijalna šteta Stegovno povjerenstvo odlučit će 
i o toj vrsti odgovornosti studenta, o visini štete prema tržišnim uvjetima, a po potrebi na 
temelju mišljenja ovlaštenog vještaka, te o načinu nadoknade štete. 



Ukoliko student štetu iz prethodnog stavka ovog članka Fakultetu i/ili fakultetskom odsjeku ne 
nadoknadi na način i u rokovima utvrđenim odlukom o stegovnoj odgovornosti studenta i o  
izricanju stegovne mjere, Fakultet ima pravo štetu od studenta potraživati putem nadležnog 
suda. 

Odluka o stegovnoj odgovornosti studenta i o izricanju stegovne mjere izrađuje se u pisanom 
obliku, te se dostavlja studentu i podnositelju prijedloga za utvrđivanje odgovornosti iz članka 8. 
stavka 3. ovog Pravilnika. Dostava odluke studentu vrši se na način utvrđen u članku 10. stavku 
3. ovog Pravilnika. 
    

Članak 15.Članak 15.Članak 15.Članak 15.    

Protiv odluke o stegovnoj odgovornosti i o izricanju stegovne mjere iz prethodnog članka ovog 
Pravilnika student ima pravo podnijeti prigovor Predstavniku uprave u roku od 8 dana od dana 
primitka odluke. Prigovor se podnosi u pisanom obliku na obrascu OB_ŠF_05_01/2 PRITUŽBA 
Stegovna odgovornost studenata. Dekan može prigovor studenta iz prethodnog stavka ovog 
članka odbiti i potvrditi odluku Stegovnog povjerenstva ili može, uz uputu, predmet vratiti na 
ponovno postupanje Stegovnom povjerenstvu sukladno odredbama ovog Pravilnika. 

Odluka o stegovnoj odgovornosti studenta i o izricanju stegovne mjere postaje konačna i 
pravomoćna protekom roka za podnošenje prigovora, odnosno, u slučaju podnošenja prigovora, 
danom dostavljanja drugostupanjske odluke po prigovoru. 
    

Članak 16.Članak 16.Članak 16.Članak 16.    
Na stegovni postupak iz ovog Pravilnika supsidijarno se primjenjuju odredbe Zakona o 
kaznenom postupku. 
    

V. ZASTARAV. ZASTARAV. ZASTARAV. ZASTARA    
    

Članak 17.Članak 17.Članak 17.Članak 17.    

Stegovni postupak se ne može se pokrenuti ako je proteklo više od šest mjeseci od dana 
saznanja za stegovno djelo i počinitelja. 

Zastara stegovnog gonjenja nastupa u svakom slučaju kad proteknu 1 godina od dana kada je 
stegovno djelo počinjeno. 
    

VI. EVIDENCIJE O STEGOVNIM MJERAMAVI. EVIDENCIJE O STEGOVNIM MJERAMAVI. EVIDENCIJE O STEGOVNIM MJERAMAVI. EVIDENCIJE O STEGOVNIM MJERAMA    
    

Članak 18.Članak 18.Članak 18.Članak 18.    

O izrečenim stegovnim mjerama vodi se posebna evidencija. Evidenciju vodi nadležna 
studentska referada. Evidencija se obavezno zaključuje na kraju svake akademske godine. 

Evidencija iz prethodnog stavka ovog članka sadrži: 

• ime i prezime studenta kojem je izrečena stegovna mjera, te naziv studija na koji je 

upisan, 

• KLASU, URBROJ i datum odluke o izrečenoj stegovnoj mjeri, 

• naziv stegovne mjere iz odluke o izrečenoj stegovnoj mjeri, 

• naziv stegovnog djela za koje je izrečena stegovna mjera. 
    



VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBEDBEDBEDBE    
    

Članak 19.Članak 19.Članak 19.Članak 19.    

Stegovni postupci pokrenuti prije stupanja na snagu ovog Pravilnika provest će se prema 
propisima koji su vrijedili u trenutku pokretanja postupaka. 

    
Članak 20.Članak 20.Članak 20.Članak 20.    

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Privremena odluka o stegovnom 
postupku za studente Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, KLASA: 602-04/96-03/55, 
URBROJ: 72-01-96-1, od 03. prosinca 1996. godine. 
    

Članak 21.Članak 21.Članak 21.Članak 21.    

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Fakulteta. 
 
 
 
KLASA: 003-05/12-01/03 
URBROJ: 251-72-03-12-2 
 
 
Zagreb, 05. 04. 2012. 
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Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Fakulteta dana 06. 04. 2012. godine i stupa na snagu 
14. 04. 2012. godine. 
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