Na temelju članka 7. st. 1. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama
(„Narodne novine“, broj 71/07), Senat Sveučilišta u Splitu, na prijedlog Studentskog zbora
Sveučilišta u Splitu, na svojoj 35. sjednici održanoj dana 24. srpnja 2009.g. donio je

STATUT
STUDENTSKOG ZBORA SVEUČILIŠTA U SPLITU

Sadržaj:
I. Opće odredbe
II. Načela i zadaće Studentskog zbora
III. Izbori i biračko pravo
IV. Tijela Studentskog zbora
V. Studentski zborovi sastavnica
VI. Financiranje Studentskog zbora
VII. Nadzor nad radom Studentskog zbora
VIII. Studentski pravobranitelj
IX. Prijelazne i završne odredbe
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I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Statut Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu (u daljnjem tekstu: Statut) temeljni je akt
Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu (u daljnjem tekstu: Studentski zbor).
Članak 2.
(1) Statut donosi Senat Sveučilišta u Splitu (u daljnjem tekstu: Sveučilište) natpolovičnom većinom
glasova ukupnog broja članova Senata Sveučilišta na prijedlog Studentskog zbora, pri čemu za njega
treba glasovati većina ukupnog broja studentskih predstavnika u Senatu Sveučilišta.
(2) Prijedlog Statuta Studentski zbor usvaja dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova
Studentskog zbora.
(3) Izmjene i dopune Statuta donose se kao i ovaj Statut.
Članak 3.
(1) Statutom studentskog zbora propisuje se:
- način rada Studentskog zbora,
- tijela Studentskog zbora,
- sastav, način izbora i nadležnost pojedinog tijela Studentskog zbora,
- način imenovanja studentskog pravobranitelja,
- način izbora predstavnika studenata u tijela Sveučilišta i njegovih sastavnica,
- odgovornost tijela i članova Studentskog zbora za neispunjavanje povjerenih im poslova
vezanih uz rad Studentskog zbora,
- ostala pitanja važna za rad Studentskog zbora.
Članak 4.
(1) Studentski zbor je studentska organizacija, a ujedno i izborno predstavničko tijelo studenata čija su
prava i obveze definirani Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama,
Statutom Sveučilišta u Splitu i ovim Statutom.
Članak 5.
(1) Studentski zbor je nezavisna, nepolitička, nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija
studenata dodiplomskih, preddiplomskih, diplomskih, integriranih, poslijediplomskih i stručnih studija
na Sveučilištu, 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.
(2) Studentski zbor štiti interese studenata, sudjeluje u odlučivanju u tijelima Sveučilišta i predstavlja
studente u sustavu visokog obrazovanja.
Članak 6.
(1) Naziv Studentskog zbora je Studentski zbor Sveučilišta u Splitu (skraćenica je SZST). U
međunarodnim odnosima Studentski zbor sudjeluje pod engleskim nazivom Student Union of The
University of Split (skraćenica je SUUS).
(2) Sjedište Studentskog zbora je u Splitu, Livanjska 5.
Članak 7.
(1) Studentski zbor Sveučilišta u Splitu ima grb, zastavu i pečat.
(2) Grb Studentskog zbora kvadratnog je oblika s crtežom skulpture Ivana Meštrovića „Povijest
Hrvata“ koja se nalazi u kružnici koju prati natpis Sveučilište u Splitu s unutrašnje strane i na kojoj se
nalazi akademska kapa. Iznad kape je upisan naziv Studentski zbor, a ispod skulpture Ivana
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Meštrovića je upisan naziv Sveučilišta u Splitu. Veličina grba Studentskog zbora je 4 x 4 centimetra.
(3) Zastava Studentskog zbora pravokutnog je oblika i plave boje. U središtu zastave se nalazi
skulptura Ivana Meštrovića „Povijest Hrvata“, ispod koje je upisan tekst Studentski zbor Sveučilišta u
Splitu.
(4) Pečat Studentskog zbora istovjetan je grbu Studentskog zbora.
Članak 8.
(1) U okviru svojih temeljnih djelatnosti tijela Studentskog zbora imaju pravo i obvezu služiti se
nazivom, grbom i pečatom Studentskog zbora.
II. NAČELA I ZADAĆE STUDENTSKOG ZBORA
Članak 9.
(1) Studentski zbor u svojem je djelovanju autonoman.
Članak 10.
(1) Studenti u Studentskom zboru su ravnopravni bez obzira na društveni položaj, starost,
nacionalnost, jezik, rasu, spol, državljanstvo, spolnu orijentaciju, vjeroispovijest, političko uvjerenje ili
bilo koju drugu osobnu okolnost.
Članak 11.
(1) Djelovanje Studentskog zbora je javno. Sjednice tijela Studentskog zbora su javne. Na sjednice
tijela Studentskog zbora mogu se pozvati i predstavnici pojedinih javnih medija, osim u situacijama
kada tijela Studentskog zbora u svojim pravnim aktima to definiraju drugačije.
Članak 12.
(1) Studenti sudjeluju u upravljanju Sveučilištem u Splitu kroz Studentski zbor kao studentsku
organizaciju i kao izborno predstavničko tijelo studenata Sveučilišta u Splitu.
(2) Studentski zbor:
- bira studentske predstavnike (koji nisu nužno i članovi Studentskog zbora) u Senat Sveučilišta
i druga tijela Sveučilišta, tajnim glasovanjem, a sukladno Statutu Sveučilišta u Splitu,
- bira studentske predstavnike (koji nisu nužno i članovi Studentskog zbora) u odgovarajuće
organizacije, ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač Sveučilište, tajnim glasovanjem,
a sukladno propisima te organizacije, ustanove ili trgovačkog društva,
- donosi plan i program rada Studentskog zbora,
- imenuje studentskog pravobranitelja i međunarodnog tajnika Studentskog zbora,
- brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom
standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente,
- predlaže nadležnim tijelima Sveučilišta plan financiranja studentskih aktivnosti,
- potiče izvannastavne aktivnosti studenata,
- donosi opće akte Studentskog zbora, ako Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim
organizacijama ili ovim Statutom nije drugačije određeno,
- obavlja druge poslove od interesa za studente Sveučilišta.
Članak 13.
(1) Studentski zbor sastavnice čine studenti te sastavnice izabrani na izborima za studentske
predstavnike iz reda studenata na dodiplomskim, preddiplomskim, diplomskim, integriranim,
poslijediplomskim i stručnim studijima.
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Članak 14.
(1) Studentski zbor djeluje na području djelovanja Sveučilišta.
III. IZBORI I BIRAČKO PRAVO
Članak 15.
(1) Izbori za Studentski zbor (članove i zamjenike) održavaju se u pravilu između 15. i 30. ožujka
svake druge akademske godine. Izabrani članovi Studentskog zbora stupaju na dužnost između 01.
svibnja i 01. lipnja akademske godine u kojoj se provode izbori za članove Studentskog zbora.
(2) Izbore raspisuje rektor Sveučilišta najmanje 30 dana prije njihova održavanja te imenuje izborno
povjerenstvo koje provodi izbore.
(3) Kandidature se podnose izbornom povjerenstvu najkasnije 10 dana prije održavanja izbora, a
objavljuju se najmanje 8 dana prije provođenja izbora.
(4) Izborno povjerenstvo ima 5 članova. Tri člana povjerenstva i njihove zamjenike predlaže
Studentski zbor, a dva člana povjerenstva i njihove zamjenike predlaže Senat Sveučilišta iz reda
nastavnog osoblja. Izborno povjerenstvo imenuje biračke odbore i utvrđuje popis birača.
(5) Članovi povjerenstva za prigovore i članovi biračkih odbora, kandidati na izborima i članovi
Studentskog zbora s važećim mandatom ne mogu biti istodobno i članovi izbornog povjerenstva.
(6) Na izborima za Studentski zbor bira se najmanje onoliko članova Studentskog zbora koliko u
Senatu Sveučilišta ima studentskih predstavnika.
(7) Način provođenja izbora uređuje se općim aktom Studentskog zbora u skladu sa zakonom i općim
aktima Sveučilišta i sastavnica.
Članak 16.
(1) Prigovori na tijek i rezultate izbornog postupka podnose se povjerenstvu za prigovore.
(2) Povjerenstvo za prigovore ima pet članova. Dva člana povjerenstva i njihove zamjenike iz redova
studenata predlaže Studentski zbor, a imenuje rektor Sveučilišta. Tri člana povjerenstva i njihove
zamjenike iz reda nastavnog osoblja predlaže Senat Sveučilišta, a imenuje rektor Sveučilišta.
(3) Članovi Izbornog povjerenstva i biračkih odbora, kandidati na izborima i članovi studentskog
zbora s važećim mandatom ne mogu biti istodobno i članovi povjerenstva za prigovore.
Članak 17.
(1) U izborima za Studentski zbor imaju pravo sudjelovati svi studenti, sukladno Zakonu o
studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, Statutu Sveučilišta u Splitu i ovom Statutu.
(2) Svi studenti Sveučilišta imaju pravo birati i biti birani za studentske predstavnike (članove i
zamjenike) u Studentskom zboru.
(3) Za studentskog predstavnika ne može se kandidirati student koji u posljednje dvije godine studija
nije sakupio minimalno 60 ECTS bodova ili koji drugi put ponavlja godinu tijekom trajanja studija
koji se izvodi prema propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj
djelatnosti i visokom obrazovanju te u ostalim slučajevima predviđenim ovim Statutom.
(4) Stavak 3. ne primjenjuje se na one studente „predbolonjskih“, poslijediplomskih i dr. studija čiji
studijski programi ili druge okolnosti onemogućuju studentu ispunjenje uvjeta iz istog stavka.
(5) Ako studentu koji je izabran za studentskog predstavnika prestane mandat prije isteka vremena na
koje je izabran, zamjenjuje ga njegov zamjenik ili kandidat za studentskog predstavnika koji je sljedeći
na izbornoj listi s koje je student izabran.

IV. TIJELA STUDENTSKOG ZBORA
Članak 18.
(1) Tijela Studentskog zbora kao studentske organizacije su:
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-

Studentski zbor kao predstavničko tijelo,
Predsjednik Studentskog zbora,
Predsjedništvo Studentskog zbora,
Odbori.

STUDENTSKI ZBOR KAO PREDSTAVNIČKO TIJELO
Članak 19.
(1) Studentski zbor kao predstavničko tijelo čine svi izabrani članovi prema članku 15. ovog Statuta,
kao i predsjednici studentskih zborova sastavnica Sveučilišta iz članka 13. ovog Statuta.
Članak 20.
(1) Mandat članova studentskog zbora traje dvije godine i može se jednom ponoviti. Mandat člana
prestaje prestankom statusa studenta, danom podnošenja ostavke, ako u posljednje dvije godine studija
nije sakupio minimalno 60 ECTS bodova ili ako drugi put ponavlja godinu tijekom studija u slučaju
izvođenja studija koji se izvodi prema propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ako član zbog objektivnih okolnosti nije u stanju
obavljati dužnost te u ostalim slučajevima predviđeni ovim Statutom. U slučaju prestanka mandata
člana studentskog zbora prije isteka vremena na koje je izabran postupit će se sukladno članku 17.
stavku 4. ovoga Statuta, a ako to nije moguće, provest će se izbori za novog člana studentskog zbora.
Tako izabrani član ima mandat koji odgovara mandatu člana umjesto kojega je izabran.
Članak 21.
(1) Studentski zbor kao predstavničko tijelo:
-

-

donosi prijedlog Statuta Studentskog zbora dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja
članova Studentskog zbora, a na prijedlog Predsjedništva Studentskog zbora,
donosi druge opće akte Studentskog zbora,
bira i razrješuje studentske predstavnike (koji nisu nužno i članovi Studentskog zbora) u Senat
i druga tijela Sveučilišta, tajnim glasovanjem, a sukladno Statutu Sveučilišta u Splitu,
bira i razrješuje Predsjednika Studentskog zbora i druge članove Predsjedništva Studentskog
zbora,
imenuje studentskog pravobranitelja i međunarodnog tajnika Studentskog zbora,
bira i razrješuje studentske predstavnike (koji nisu nužno i članovi Studentskog zbora) u
upravna vijeća organizacija, ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojima je
osnivač Sveučilište, tajnim glasovanjem, a sukladno propisima te organizacije, ustanove ili
trgovačkog društva,
donosi proračun Studentskog zbora i godišnji obračun (završni račun),
odlučuje o radu i poslovanju Studentskog zbora,
obavlja i druge poslove u okviru svoje nadležnosti.
Članak 22.

(1) Studentski zbor radi na sjednicama koje saziva predsjednik ili drugo Statutom ovlašteno tijelo
najmanje jednom u mjesec dana, osim tijekom mjeseca kolovoza, i to pisanim ili elektroničkim putem
upućenim pozivom (najmanje pet radnih dana prije održavanja sjednice) koji sadržava najmanje dan,
sat i mjesto održavanja sjednice, prijedlog dnevnog reda i dokumentaciju nužnu za razmatranje
pojedinih pitanja, Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Studentskog zbora na pisani zahtjev jedne
četvrtine članova Studentskog zbora. Takav zahtjev sadrži i prijedlog dnevnog reda. Ako predsjednik
ne sazove sjednicu u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva, predlagatelji mogu sami sazvati
sjednicu.
(2) Dnevni red sjednice u pravilu predlaže Predsjednik Studentskog zbora, a usvaja Studentski zbor
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kao predstavničko tijelo.
(3) O sjednici se vodi zapisnik. Zapisnik kojeg sastavlja Predsjednik Studentskog zbora, a potvrđuje
Studentski zbor, mora sadržavati: popis nazočnih, dnevni red, zaključke po svakoj točki dnevnog reda
te potpis zapisničara i predsjedajućega.
(4) Studentski zbor kao predstavničko tijelo može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna
natpolovična većina članova Studentskog zbora.
(5) Studentski zbor kao predstavničko tijelo donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, osim
ako zakonom, Statutom Sveučilišta u Splitu ili ovim Statutom nije drugačije određeno.
(6) Sva druga pitanja u svezi djelovanja i načina odlučivanja Studentskog zbora kao predstavničkog
tijela reguliraju se Poslovnikom Studentskog zbora. Poslovnik predlaže Predsjedništvo Studentskog
zbora, a donosi Studentski zbor dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova Studentskog zbora.
PREDSJEDNIK STUDENTSKOG ZBORA
Članak 23.
(1) Predsjednik Studentskog zbora kao predstavničkog tijela ujedno je i predsjednik Studentskog
zbora kao studentske organizacije (u daljnjem tekstu Predsjednik).
(2) Predsjednika u slučaju spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje njegov zamjenik.
Predsjednik predstavlja i zastupa Studentski zbor, koordinira njegov rad i obavlja druge poslove
predviđene općim aktima Sveučilišta i Studentskog zbora. Predsjednik se bira tajnim glasovanjem
većinom glasova ukupnog broja članova Studentskog zbora kao predstavničkog tijela. 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. Mandat
Predsjednika i zamjenika traje akademsku godinu i može se jednom ponoviti. Predsjednik Studentskog
zbora za vrijeme trajanja mandata ne smije biti i čelnik studentske udruge ili druge organizacije koja
se financira preko Studentskog zbora niti pojedinac čiji se vlastiti programi financiraju preko
Studentskog zbora.
(3) Predsjednik je po položaju i član Hrvatskog studentskog zbora.
(4) Predsjednik:
- saziva i predsjedava sjednicama Studentskog zbora kao predstavničkog tijela,
- saziva i predsjedava sjednicama Predsjedništva Studentskog zbora,
- predlaže Poslovnik Studentskog zbora,
- predlaže Studentskom zboru opće akte Studentskog zbora u skladu s ovim Statutom,
- predlaže Studentskom zboru članove odbora Studentskog zbora,
- obavlja i druge poslove u okviru svoje nadležnosti.
PREDSJEDNIŠTVO STUDENTSKOG ZBORA
Članak 24.
(1) Članove Predsjedništva Studentskog zbora čine Predsjednik Studentskog zbora koji ujedno
predsjedava Predsjedništvom Studentskog zbora, zamjenik Predsjednika Studentskog zbora i treći
član kojeg bira Studentski zbor tajnim glasovanjem na vrijeme od godine dana.
(2) Predsjedništvo Studentskog zbora:
- predlaže opće akte Studentskog zbora,
- vodi poslovanje Studentskog zbora,
- podnosi Studentskom zboru izvješće o radu i poslovanju Studentskog zbora,
- daje mišljenje o financiranju studentskih udruga koje djeluju na Sveučilištu,
- predlaže proračun Studentskog zbora,
- donosi i provodi odluke i akte koje prema ovome Statutu nisu u nadležnosti drugih
tijela Studentskog zbora,
- obavlja i druge poslove u okviru svoje nadležnosti.
(3) Predsjedništvo Studentskog zbora obavlja svoje poslove na sjednicama koje saziva isključivo
Predsjednik Studentskog zbora najmanje jednom mjesečno, osim u mjesecu kolovozu.
(4) Dnevni red sjednice Predsjedništva Studentskog zbora predlaže Predsjednik Studentskog zbora, a
potvrđuje Predsjedništvo Studentskog zbora natpolovičnom većinom glasova.
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(5) O radu sjednice vodi se zapisnik koji najmanje sadrži: popis nazočnih, dnevni red, zaključke po
svakoj točki dnevnog reda te potpis zapisničara i predsjedajućega,
(6) Sva druga pitanja u svezi djelovanja i načina odlučivanja Predsjedništva Studentskog zbora
reguliraju se Poslovnikom Predsjedništva Studentskog zbora. Poslovnik Predsjedništva Studentskog
zbora predlaže Predsjednik Studentskog zbora, a donosi Predsjedništvo Studentskog zbora
(7) Predsjedništvo Studentskog zbora može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna
natpolovična većina članova Predsjedništva Studentskog zbora, a odluke donosi natpolovičnom
većinom nazočnih članova.
ODBORI
Članak 25.
(1) Odbori su radna i stručna tijela Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu, a osnivaju se kako bi
pomogli drugim tijelima Studentskog zbora u ispunjavanju programa rada Studentskog zbora
Sveučilišta u Splitu.
Članak 26.
(1) Studentski zbor na prijedlog Predsjedništva Studentskog zbora imenuje i razrješava članove
sljedećih stalnih odbora Studentskog zbora za rješavanju tekućih poslova iz svog djelokruga:
- Odbora za studentski standard,
- Odbora za međunarodnu suradnju,
- Odbora za šport,
- Odbora za kulturu.
(2) Ostali se odbori ustrojavaju prema potrebi na prijedlog Predsjedništva Studentskog zbora.
(3) Odbori su sastavljeni od najmanje dva člana (koordinatora i njegovog zamjenika).
(4) Odbori Studentskog zbora:
- organiziraju i vode izradu projekata koje im povjeri Predsjedništvo Studentskog zbora,
- daju stručna mišljenja na traženje Predsjedništva Studentskog zbora,
- predlažu Predsjedništvu Studentskog zbora provedbene mjere unutar svog djelokruga.
(5) Odbori su odgovorni za svoj rad Predsjedništvu Studentskog zbora.
ODGOVORNOST TIJELA STUDENTSKOG ZBORA
Članak 27.
(1) Sva tijela Studentskog zbora, osim studentskog zbora kao predstavničkog tijela, mogu biti
razriješena dužnosti i prije isteka mandata od strane tijela koje ih je izabralo/imenovalo zbog
nezadovoljavajućeg obavljanja poslova prema postupku koji odgovara onome za njihov izbor.
V. STUDENTSKI ZBOROVI SASTAVNICA SVEUČILIŠTA
Članak 28.
(1) Studentski zbor sastavnice Sveučilišta u Splitu predstavničko je tijelo koje čine studenti izabrani
na izborima za studentske predstavnike iz reda studenata na dodiplomskim, preddiplomskim,
diplomskim, integriranim, poslijediplomskim i stručnim studijima.
(2) Tijela Studentskog zbora sastavnice Sveučilišta utvrđuju se Statutom studentskog zbora
sastavnice Sveučilišta.
(3) Broj studentskih predstavnika i njihovih zamjenika koji se biraju u vijeće sastavnice Sveučilišta
utvrđuje se tako da svaka godina bira po jednog predstavnika i zamjenika, osim ako nije općim aktom
sastavnice drugačije propisano. Ukoliko sastavnica ustrojava i izvodi više studija, način izbora
predstavnika u vijeće sastavnice Sveučilišta utvrđuje se statutom ili općim aktom sastavnice.
(4) Studentski zbor sastavnice Sveučilišta bira neposredno studentske predstavnike i u druga tijela
propisana Statutom ili općim aktom sastavnice Sveučilišta.
7

(5) Mandat studentskog predstavnika, odnosno njegova zamjenika u vijeću sastavnice Sveučilišta
traje dvije godine.
(6) Ako izabranom studentskom predstavniku prestane mandat prije isteka vremena na koje je
izabran, zamjenik preuzima njegovu dužnost bez posebnog izbora.
(7) Studentski predstavnici ravnopravno sudjeluju u radu vijeća sastavnice osim u postupcima
stjecanja magisterija i doktorata znanosti.
(8) Studentski zbor sastavnice Sveučilišta:
- bira i razrješava Predsjednika Studentskog zbora sastavnice Sveučilišta i njegova
zamjenika,
- donosi opće akte na razini sastavnice Sveučilišta na prijedlog Predsjednika Studentskog
zbora sastavnice,
- donosi plan rada Studentskog zbora sastavnice na prijedlog Predsjednika Studentskog
zbora sastavnice,
- nadgleda aktivnosti studentskih udruga na sastavnici Sveučilišta,
- ustrojava odbore na prijedlog Predsjednika Studentskog zbora sastavnice,
- promiče i štiti ostale interese vezane uz studentsku problematiku na fakultetu, akademiji
ili visokoj školi.
(9) Studentski zbor sastavnice Sveučilišta bira predsjednika i njegova zamjenika tajnim glasovanjem.
Za Predsjednika Studentskog zbora sastavnice Sveučilišta i njegova zamjenika izabrani su oni studenti
koji dobiju najveći broj glasova.
(10) Sva pitanja u svezi Studentskog zbora sastavnice Sveučilišta koja nisu uređena ovim Statutom
uređuju se statutima studentskih zborova sastavnice Sveučilišta i njihovim drugim pravnim propisima.
Članak 29.
(1) Predsjednik Studentskog zbora sastavnice:
- saziva i predsjedava sjednicama Studentskog zbora sastavnice,
- predlaže opće akte na razini sastavnice,
- predstavlja Studentski zbor sastavnice u Studentskom zboru,
- provodi odluke tijela Studentskog zbora i studentskog zbora sastavnice,
- daje suglasnost na rad studentskih udruga koje djeluju na sastavnici Sveučilišta,
- odlučuje o financijskom poslovanju Studentskog zbora sastavnice.
(2) U slučaju spriječenosti ili odsutnosti, Predsjednika Studentskog zbora sastavnice zamjenjuje
njegov zamjenik.

VI. FINANCIRANJE STUDENTSKOG ZBORA
Članak 30.
(1) Rad Studentskog zbora financira se:
- iz proračuna Sveučilišta ili sredstava koja se u proračunu Republike Hrvatske osiguravaju
za visoko školstvo i znanstveni rad za posebne programe koje predlažu Studentski zborovi
sastavnica,
- iz prihoda od pokretne i nepokretne imovine,
- od zaklada, fondacija, fondova i darovnica, sponzorstva, donacija i dotacija,
- od udjela u prihodu pravnih osoba koje posreduju pri studentskom zapošljavanju,
sukladno općem aktu ili odluci nadležnog tijela te pravne osobe,
- iz drugih izvora ako su u skladu sa zadaćama Studentskog zbora, te ako to nije u
suprotnosti sa zakonom ili Statutom Sveučilišta u Splitu.
(2) Troškove međunarodne suradnje i poslovanja Studentskog zbora financira Sveučilište iz sredstava
koja se u proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za financiranje visoke naobrazbe.
(3) 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 31.
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(1) Studentski zbor odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom u skladu sa zakonima
Republike Hrvatske.
Članak 32.
(1) Sredstva namijenjena Studentskom zboru sastavnice Sveučilišta uplaćuju se na račun sastavnice pri
kojima one djeluju, a u skladu s proračunom Studentskog zbora. Troškove poslovanja Studentskog
zbora sastavnica Sveučilišta u Splitu financiraju sastavnice Sveučilišta na kojima one djeluju iz
sredstava koja se u proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za financiranje visoke naobrazbe.
Članak 33.
(1) Odluku o raspoređivanju sredstava donosi Studentski zbor kao predstavničko tijelo na prijedlog
Predsjedništva Studentskog zbora.
Članak 34.
(1) Tijela Studentskog zbora dužna su namjenski trošiti doznačena sredstva ako su namijenjena
programima koji su u skladu sa Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama i
ovim Statutom, s mogućnošću prenamjene sredstava odlukom Studentskog zbora kao predstavničkog
tijela.
Članak 35.
(1) Studentski zbor dužan je raspisati javni natječaj za financiranje studentskih programa koje provode
studentske organizacije ili pojedini studenti. Studentski zbor ili Studentski zbor sastavnice Sveučilišta
koji je raspisao javni natječaj ne može na natječaj prijaviti svoj studentski program.
(2) Studentski zbor dužan je osnovati povjerenstvo za provedbu natječaja. Pet (5) članova
povjerenstva čine studenti imenovani od strane Studentskog zbora, a dva (2) člana nastavno osoblje
imenovano od strane Sveučilišta ili ukoliko je riječ o Studentskom zboru sastavnice Sveučilišta dekan
sastavnice. Član povjerenstva ne može biti student koji je član studentske organizacije ili pojedinac
koji je prijavio program na natječaj.
(3) Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka podnosi Studentskom zboru kao predstavničkom tijelu
prijedloge raspodjele financijskih sredstava. Odluku o raspodjeli financijskih sredstava donosi Senat
Sveučilišta na prijedlog Studentskog zbora kao predstavničkog tijela.
VII. NADZOR NAD RADOM STUDENTSKOG ZBORA
Članak 36.
(1) Nadzor nad obavljanjem djelatnosti Studentskog zbora obavlja Sveučilište.
VIII. STUDENTSKI PRAVOBRANITELJ
Članak 37.
(1) 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,
- obavlja druge poslove utvrđene općim aktom Sveučilišta.
(2) Za studentskog pravobranitelja može biti imenovan student koji ispunjava uvjete za člana
Studentskog zbora propisane Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskom organizacijama i
ovim Statutom.
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(3) Studentski zbor kao predstavničko tijelo imenuje studentskog pravobranitelja na vrijeme od jedne
godine, sukladno članku 37. stavku 2. ovog Statuta. Mandat studentskog pravobranitelja može se
jednom ponoviti. Način izbora pravobranitelja odgovara onome za izbor Predsjednika.
IX.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 38.

(1) Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Sveučilišta.
(2) Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu od
13. siječnja 2004. godine.
(3) Sva tijela Studentskog zbora izabrana/imenovana po prijašnjem Statutu i ostalim propisima koji su
vrijedili do stupanja na snagu ovog Statuta nastavljaju rad do isteka svojih mandata.

REKTOR
prof. dr. sc. Ivan Pavić

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Sveučilišta u Splitu dana _______________ te je
stupio na snagu dana ________________

GLAVNI TAJNIK
Josip Alajbeg, dipl. iur.
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