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Na temelju članka 7. Zakona o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama
(“Narodne novine” br. 71/07 – dalje: Zakon) i članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, na
prijedlog Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 4. sjednici
u akademskoj 2008/2009. godini održanoj 16. prosinca 2008. godine donio je

STATUT
STUDENTSKOG ZBORA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
I.
(1)

(2)

(1)
(2)
(3)

Članak 1.
Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu (dalje: Studentski zbor) studentsko je izborno
predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u radu i odlučivanju u
tijelima Sveučilišta u Zagrebu (dalje: Sveučilište) te predstavlja studente u sustavu
visokoga obrazovanja.
Studentski zbor je nepolitička, nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija koja
poštuje načelo jednakosti svih građana te svačija prava i slobode neovisno o rasi, boji
kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom
podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.
Članak 2.
Temeljni akt Studentskog zbora jest Statut.
Statutom se pobliže određuju temeljne odredbe i ustrojstvo Studentskog zbora, način
odlučivanja njegovih tijela te druga pitanja od značenja za rad Studentskog zbora u
skladu sa Zakonom.
Statut Studentskog zbora donosi Senat Sveučilišta na prijedlog Studentskog zbora koji
dvotrećinskom većinom svih članova utvrđuje Skupština Studentskog zbora (dalje:
Skupština).

II.
(1)
(2)

(1)
(2)

OPĆE ODREDBE

STATUS, NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 3.
Studentski zbor kao posebna organizacijska cjelina djeluje u okviru Sveučilišta i
sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu.
Sjedište Studentskog zbora je u Zagrebu, u prostorijama Sveučilišta.

Članak 4.
Studentski zbor ima svoj pečat.
Pečat Studentskog zbora plave je boje, pravokutnog oblika i karakteriziraju ga četiri
kvadrata, natpis "STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA U ZAGREBU" i godina
osnutka Studentskog zbora «1997». Dimenzije pečata jesu 30 puta 23 milimetra.
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III.

DJELOVANJE STUDENTSKOG ZBORA
Članak 5.

Temeljne su zadaće Studentskog zbora:
1.
biranje studentskih predstavnika u Senat i druga tijela Sveučilišta;
2.
biranje studentskih predstavnika u odgovarajuće organizacije, ustanove i trgovačka
društva kojima je osnivač Sveučilište;
3.
donošenje plana i programa rada Studentskog zbora;
4.
imenovanje studentskog pravobranitelja;
5.
briga o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa,
studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i o drugim pitanjima važnim za
studente;
6.
predlaganje Senatu plana financiranja studentskih aktivnosti;
7.
poticanje izvannastavnih aktivnosti studenata;
8.
donošenje općih akata Studentskog zbora;
9.
obavljanje drugih poslova od interesa za studente, u skladu s ciljevima i djelatnostima
Studentskog zbora.
IV.

TIJELA STUDENTSKOG ZBORA SVEUČILIŠTA

Članak 6.
(1) Tijela Studentskog zbora jesu: Skupština, Predsjedništvo, predsjednik Studentskog zbora
(dalje: predsjednik), zamjenik predsjednika i studentski pravobranitelj.
(2) Skupština i Predsjedništvo mogu radi razmatranja tematike iz svoje nadležnosti osnovati
stalne ili povremene odbore. U odluci o osnivanju odredit će se sastav i nadležnost
odbora.
Skupština Studentskog zbora Sveučilišta
Članak 7.
Skupštinu čine svi članovi Studentskog zbora izabrani na studentskim izborima. Mandat
članova Skupštine započinje početkom akademske godine koja slijedi nakon provedenih
izbora, traje dvije godine i može se jednom ponoviti.
Članak 8.
Skupština:
1.
bira i razrješuje predsjednika Studentskog zbora i njegova zamjenika, članove
Predsjedništva;
2.
utvrđuje prijedlog Statuta;
3.
donosi poslovnik o radu Skupštine;
4.
imenuje predstavnike studenata u Senat, vijeća područja, Rektorski kolegij u širem
sastavu i Etički savjet Sveučilišta te druga tijela u kojima su predstavnici studenata;
5.
donosi opće akte;
6.
imenuje stručna tijela Studentskog zbora;
7.
donosi proračun i godišnji obračun (završni račun) Studentskog zbora koji potvrđuje
Senat;
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8.
9.
10.

odlučuje o dodjeli nagrada Studentskog zbora;
prihvaća izvješća o radu tijela Studenskog zbora;
razmatra problematiku studiranja, studentskog standarda, reforme studija i druga
pitanja važna za položaj studenata i kvalitetu studija te donosi zaključke koji obvezuju
druga tijela Studentskog zbora.
(1)

(2)

(1)
(2)
(3)

Članak 9.
Skupštinu saziva predsjednik Studentskog zbora, u pravilu jednom mjesečno.
Skupština se saziva pisanim ili elektroničkom poštom upućenim pozivom koji
sadržava najmanje dan, sat i mjesto održavanja sjednice, prijedlog dnevnog reda i
dokumentaciju nužnu za razmatranje pojedinih pitanja.
Ako predsjednik na prijedlog najmanje 20 članova ne sazove Skupštinu u roku od 15
dana, Skupštinu mogu sazvati predlagatelji.
Članak 10.
Dnevni red sjednice predlaže predsjednik Studentskog zbora, a utvrđuje Skupština.
Skupštinom predsjeda predsjednik Studentskog zbora ako Skupština ne odluči
drukčije.
O sjednici Skupštine vodi se zapisnik koji sadrži: popis nazočnih, dnevni red,
zaključke o svakoj točki dnevnog reda te potpis zapisničara i predsjedavajućega.
Skupština može raditi i donositi odluke ako joj nazoči natpolovična većina izabranih
članova, a donosi odluke većinom glasova nazočnih članova izuzevši slučajeve koje
predviđa ovaj Statut ili opći akt Studentskog zbora.
Članak 11.

Rad Skupštine i način donošenja odluka pobliže će se propisati Poslovnikom o radu
Skupštine.
Predsjedništvo Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu
(1)
(2)
(3)
(4)

Članak 12.
Predsjedništvo Studentskog zbora ima 10 članova koje bira Skupština na mandat od
dvije godine koji se može jednom ponoviti.
Predsjednik Studentskog zbora član je Predsjedništva po položaju.
U Predsjedništvo se biraju
jedan član umjetničkog područja
dva člana društveno-humanističkog područja
jedan član prirodoslovnog područja
jedan član biomedicinskog područja
jedan član biotehničkog područja
jedan član tehničkog područja
dva člana Studentskog zbora izabrana na sveučilišnoj listi.
Članovi Predsjedništva biraju se većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.
Ako ni jedan kandidat nije dobio takvu većinu, u drugom krugu izbora, u koji ulaze
dva kandidata s najviše glasova po svakoj kategoriji članova Predsjedništva, smatra se
izabranim kandidat koji je dobio većinu glasova nazočnih.
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Članak 13.
Predsjedništvo Studentskog zbora:
1.
predlaže Skupštini donošenje općih akata;
2.
predlaže Skupštini proračun Studentskog zbora;
3.
imenuje predstavnike studenata u tijela koja su u sustavu visokog obrazovanja ako
ovim Statutom nije određeno drukčije;
4.
osniva odbore, povjerenstva te druga radna tijela, osim ako zakonom, ovim Statutom
ili drugim općim aktom nije drugačije propisano;
5.
provodi odluke Skupštine;
6.
vodi poslovanje Studentskog zbora;
7.
donosi i provodi odluke i akte koji prema ovome Statutu nisu u nadležnosti drugih
tijela Studentskog zbora.
Članak 14.
(1)
(2)

(3)
(4)
(1)
(2)

(3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
(4)

Predsjedništvo donosi odluke na sjednicama koje saziva i predsjedava im predsjednik.
Predsjedništvo može odlučivati ako je sjednici nazočno najmanje šest članova, a odluke
donosi većinom ukupnog broja glasova. Ako su glasovi podijeljeni tako da ni za jednu
odluku ne postoji natpolovična većina, smatrat će se da je odluka dobila većinu ako je
za nju glasovalo pet članova, uključivši predsjednika Studentskog zbora.
U slučaju hitnosti predsjednik može tražiti da članovi Predsjedništva o pojedinom
pitanju glasuju putem elektroničke pošte.
Skupština može poslovnikom detaljnije urediti rad Predsjedništva.
Članak15.
Predsjednika Studentskog zbora bira Skupština na mandat od godine dana koji se može
jednom ponoviti.
Predsjednik se bira većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine. Ako ni jedan
kandidat nije dobio takvu većinu, u drugom krugu izbora, u koji ulaze dva kandidata s
najvećim brojem glasova, smatra se izabranim kandidat koji je dobio većinu glasova
nazočnih.
Predsjednik:
predstavlja i zastupa Studentski zbor;
predsjedava Predsjedništvom i Skupštinom te im predlaže dnevni red;
predlaže u ime Predsjedništva program rada i razvoja Studentskog zbora;
između sjednica Predsjedništva vodi tekuće poslovanje Studentskog zbora;
potpisuje opće akte i financijsku dokumentaciju Studentskog zbora;
obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.
Predsjednik je po položaju član Hrvatskog studentskog zbora.

Članak 16.
Zamjenika predsjednika na prijedlog predsjednika bira i razrješava Skupština. Mandat
zamjenika predsjednika odgovara mandatu predsjednika.
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Članak 17.
Sva tijela Studentskog zbora mogu biti razriješena dužnosti zbog nezadovoljavajućeg
obavljanja poslova prema postupku koji odgovara onome za njihov izbor.

V. STUDENTSKI ZBOROVI SASTAVNICA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Članak 18.
Studentski zbor sastavnice Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: studentski zbor
sastavnice) djeluje na sastavnicama Sveučilišta. Studentski zbor sastavnice čine studenti
izabrani na izborima za studentski zbor sastavnice.
Članak 19.
Temeljne zadaće studentskog zbora sastavnice odgovaraju onima koje su člankom 8. ovoga
Statuta predviđene za Studentski zbor.
(1)
(2)
(3)

Članak 20.
Studentski zbor sastavnice ima predsjednika i druga tijela predviđena njegovim
statutom.
Statutom i drugim općim aktima studentskog zbora sastavnice uređuje se njegov ustroj,
način rada i donošenja odluka sukladno ovom Statutu, Statutu Sveučilišta i statutu
sastavnice.
U postupku donošenja statuta studentskog zbora sastavnice, Studentski zbor Sveučilišta
daje prethodnu suglasnost na njegovo donošenje.

VI. STUDENTSKI PRAVOBRANITELJ
Članak 21.
Sveučilište ima studentskog pravobranitelja kojega bira Skupština na mandat od jedne godine
koji se može ponoviti. Način izbora pravobranitelja odgovara onome za izbor predsjednika.
Članak 22.
Studentski pravobranitelj:
–
prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s
nadležnim tijelima Sveučilišta;
– savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava;
– može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava;
– s nadležnim tijelima Sveučilišta raspravlja o pitanjima ostvarivanja prava studenata;
– obavlja druge poslove od interesa za ostvarivanje prava studenata.
Članak 23.
Studentski pravobranitelj ima sjedište na Sveučilištu koje mu pruža administrativno-tehničku
pomoć.
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(1)
(2)

Članak 24.
Studentski pravobranitelj Sveučilišta obvezan je o svom radu podnijeti izvješće
Skupštini najmanje jednom u tri (3) mjeseca.
Studentski pravobranitelj Sveučilišta po potrebi saziva i predsjedava zajedničkoj ¸
sjednici studentskih pravobranitelja svih sastavnica radi usklađivanja zajedničkog rada
i djelovanja na Sveučilištu.
VII. FINANCIRANJE STUDENTSKOG ZBORA SVEUČILIŠTA

Članak 25.
Studentski zbor stječe sredstva za obavljanje svoje djelatnosti:
1.
putem Sveučilišta, iz sredstava Sveučilišta ili sredstava koja se u proračunu Republike
Hrvatske osiguravaju za visoko školstvo i znanstveni rad za posebne programe koje
predlažu Studentski zbor, studentski zborovi sastavnica, druge studentske organizacije
i studenti pojedinci;
2.
od zaklada, fondacija, fondova, darovnica i projekata;
3.
iz drugih izvora ako su u skladu sa zadaćama Studentskog zbora.
Članak 26.
Studentski zbor autonomno raspolaže sredstvima za svoj rad koja se vode na računu
Sveučilišta u skladu sa zakonom i općim aktom Sveučilišta te proračunom Studentskog zbora.
Članak 27.
Sredstva namijenjena studentskim zborovima sastavnica uplaćuju se na račun sastavnice pri
kojima djeluje studentski zbor sastavnice, a u skladu s proračunom Studentskog zbora.
Članak 28.
Korisnici proračunskih sredstava Studentskog zbora dužna su namjenski trošiti doznačena
sredstva u skladu sa zakonom, Statutom i proračunom Studentskog zbora te Sveučilištu
dostaviti izvješće odmah po izvršenom projektu.

VIII. IZBORI ZA STUDENTSKE PREDSTAVNIKE
(1)
(2)
(3)
(4)

Članak 29.
Izbori za članove i zamjenike članova Studentskog zbora i njegovih sastavnica
(studentski predstavnici) održavaju se u pravilu između 15. i 30. ožujka tekuće
akademske godine.
Mandat izabranih članova Studentskog zbora počinje početkom akademske godine
koja slijedi nakon provedenih izbora.
Izbore raspisuje rektor Sveučilišta najmanje 30 dana prije njihova održavanja te
imenuje izborno povjerenstvo koje provodi izbore.
Način provođenja izbora uređuje se općim aktom Studentskog zbora u skladu sa
zakonom i općim aktima Sveučilišta i sastavnica.
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IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 30.
Opći akti predviđeni ovim Statutom te oni potrebni za njegovu provedbu donijet će se u roku
od tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga Statuta.
(1)

(2)

Članak 31.
Ovaj Statut stupa na snagu nakon što ga usvoji Senat, osmog dana od dana objave na
oglasnoj ploči Studentskog zbora i Sveučilišta. Statut će se po stupanju na snagu
objaviti na internetskim stranicama Studentskog zbora.
Stupanjem na snagu ovoga Statuta, prestaje važiti Statut Studentskog zbora (pročišćeni
tekst) od 6. lipnja 2003. godine.

PREDSJEDNIK STUDENTSKOG ZBORA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Ivan

Odluka Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu
28. studenog 2008.
Klasa: 2-5/ 23
Urbroj: 0344-08/01
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