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Zagreb, 28.11.2012. 
 
       Fakulteti Sveučilišta u Zagrebu 
       Veleučilišta u Zagrebu 
       Visoke škole u Zagrebu 
 
       N/p Prodekanima za nastavu 
 
Poštovani/e, 
 
Obraćamo Vam se vezano uz zahtjeve studenata za potvrdama o opravdanosti mirovanja 
studentskih obveza zbog zdravstvenih razloga. 
 
Naime, pritisak je ove godine bio neusporedivo veći nego do sada. Kao liječnici često smo se 
nalazili u nezgodnoj situaciji da na temelju jednog nalaza (obično s datumom iz skore prošlosti) 
moramo donositi stručno mišljenje o mogućnostima i sposobnostima studenta za izvršavanje 
obaveza u protekloj godini. Pri tom je svaki specijalistički nalaz potpisan od liječnika za nas 
vjerodostojan dokument. 
 
Kako bismo imali bolji uvid u zdravstveno stanje naših studenata te ih prema potrebi sami 
upućivali na dodatnu obradu i terapiju molimo Vašu pomoć. 
 
Na stručnom sastanku Odjela za školsku i sveučilišnu medicinu održanog 28.11.2012. odlučeno 
je da će se potvrde izdavati studentima koji su se pravovremeno (unutar 30 dana od pojave 
tegoba) javili nadležnom studentskom liječniku. Potom će se izdati Liječnička potvrda da su 
verificirane zdravstvene poteškoće. Student je dužan predati navedenu potvrdu fakultetu. Na taj 
način će liječnik imati uvid u studentovo zdravstveno stanje, tijek obrade i liječenje, a fakultet 
obavijest o mogućnosti da će biti potrebno mirovanje studentskih obveza. 
Pred upis u slijedeću akademsku godinu, ukoliko je zdravstveno stanje odgovaralo traženom, 
izdati će se Potvrda za mirovanje studentskih obveza za prošlu akademsku godinu. 
 
Vezano uz neke upite studenata o izdavanju Potvrde za mirovanje studentskih obveza unaprijed, 
koristimo priliku objasniti kako to nije moguće jer liječnik ne može znati kakav će biti tijek 
bolesti i hoće li potvrda uopće biti potrebna.  
 
U svjetlu navedenog molimo Vas za suradnju na način da na oglasnim pločama i web stranicama 
postavite slijedeću obavijest:  
Studenti koji zbog zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti izvršavati svoje studentske 
obveze trebaju se javiti unutar 30 dana od pojave tegoba nadležnom studentskom liječniku 
čiju će potvrdu dostaviti fakultetu. Mirovanje studentskih prava zbog zdravstvenih razloga 
u suprotnom neće biti moguće ostvariti.  
 
Nadležni studentski liječnik: dr.Nina Petričević 
Medicinska sestra: Ljuba Ćurić 
Adresa: Avenija Većeslava Holjevca  22 
Telefon: 6551 554 
Radno vrijeme: parni datumi ujutro od 8 do 12 h, neparni datumi popodne  14 do 18 h( uz 
obaveznu prethodnu najavu na gore navedeni broj telefona ) 


