Na temelju članka 46. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanske
županije („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, broj: 4/12) i članka
165. Statuta Sveučilišta u Mostaru (ur. broj: 01-283/13 od 12. veljače 2013. godine),
uz suglasnost Senata Sveučilišta u Mostaru, Upravno vijeće Sveučilišta u Mostaru na
___. sjednici, održanoj ___. godine, donijelo je sljedeći

PRAVILNIK O STUDENTSKOM ZBORU
SVEUČILIŠTA U MOSTARU

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru (u daljnjem tekstu: Studentski zbor)
studentsko je izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata,
sudjeluje u radu i u odlučivanju u tijelima Sveučilišta u Mostaru (u daljnjem
tekstu: Sveučilište) te predstavlja studente u sustavu visokoga obrazovanja.
(2) Studentski zbor nestranačka je i nepolitička organizacija.

Članak 2.

(1) Temeljni je akt Studentskog zbora Pravilnik o Studentskom zboru (u daljnjem
tekstu: Pravilnik).
(2) Pravilnikom se uređuje ustrojstvo i način rada Studentskog zbora, način izbora
i rada predstavnika studenata u tijelima Sveučilišta, odnosno u ustanovama
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čija djelatnost osigurava cjelovitost i potrebni standard sustava visokog
obrazovanja, kao i ostala pitanja važna za rad i značaj Studentskog zbora.

Članak 3.
(1) Studentski zbor čine Studentski zborovi ustrojbenih jedinica, a putem njih svi
studenti koji studiraju na preddiplomskom, diplomskom i integriranom studiju
Sveučilišta u Mostaru.
(2) Članstvo u Studentskom zboru stječe se ili gubi stjecanjem ili gubitkom
statusa studenta na Sveučilištu.
Članak 4.
Temeljne zadaće Studentskog zbora jesu sudjelovanje studenata u tijelima uprave
Sveučilišta, odnosno sveučilišnih ustanova te briga o:
 davanju mišljenja o prijedlozima propisa koji uređuju

pitanja statusa,

ekonomskog i socijalnog položaja studenata;
 organiziranju i izvođenju programa za studente na području obrazovanja,
kulture, športa, tehničke kulture i drugih programa korisnih za studente, koji se
financiraju iz sredstava odgovarajućeg proračuna te drugih izvora, osim ako
Statutom nije drugačije određeno;
 organiziranju i izvođenju programa koji utječu na socijalno-ekonomski položaj
studenata;
 imenovanju predstavnika studenata u tijelima međunarodnih studentskih
organizacija i drugih organizacija u kojima sudjeluju predstavnici studenata;
 davanju poticaja za donošenje ili promjene propisa važnih za studente;
 drugim pitanjima koja se odnose na studente, a regulirana su općim aktima
Sveučilišta.
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Članak 5.
Studentski zbor ustrojava se kao Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru.
Studentski zbor djeluje putem:
 studentskih zborova ustrojbenih jedinica,
 tijela Studentskog zbora.
Članak 6.
Sveučilište je dužno osigurati prostore i druge uvjete za ispunjavanje ciljeva i
djelatnosti Studentskog zbora.

II. STUDENTSKI ZBOR USTROJBENE JEDINICE

Članak 7.
Studentski zbor ustrojbene jedinice čine svi studenti upisani na preddiplomske,
diplomske i integrirane studije koje ustrojava Sveučilište.
Članak 8.

(1) Studentski zbor ustrojbene jedinice bira predstavnike u Znanstvenonastavno/umjetničko–nastavnom vijeću ustrojbene jedinice (u daljnjem tekstu:
Vijeće) .
(2) Broj studentskih predstavnika regulirat će se odlukama Vijeća.

(3) Studentski zbor ustrojbene jedinice bira studentske predstavnike i za druga
tijela propisana Statutom ili drugim općim aktima Sveučilišta.
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Članak 9.

(1) Mandat studentskog predstavnika, odnosno njegovog zamjenika u Vijeću, traje
jednu godinu.
(2) Studentskom predstavniku u Vijeću prestaje mandat istekom vremena na koje
je izabran ili ako mu je prestao status studenta.

(3) Ako izabranom studentskom predstavniku prestane mandat prije isteka
vremena na koje je izabran, predsjedništvo Studentskog zbora ustrojbene
jedinice će, bez odlaganja, iz reda svojih članova, izabrati novog predstavnika
do kraja mandata na koji je izabran njegov prethodnik.
Članak 10.
Studentski predstavnici imaju pravo i dužnost u Vijeću i u drugim tijelima iznositi
prijedloge i mišljenja Studentskog zbora, zastupati studente te štititi i unaprjeđivati
interese i dobrobit studenata.
Članak 11.

(1) Dekan ustrojbene jedinice

dužan je pravodobno dostaviti studentskim

predstavnicima nacrte pravilnika i drugih akata kojima se uređuje sustav
studiranja, nastavni planovi i programi, ispitni rokovi, prava i dužnosti
studenata te im ostaviti dovoljno vremena da mogu prikupiti mišljenja
Studentskog zbora.
(2) Studentski predstavnici u Vijeću i u drugim tijelima ustrojbene jedinice dužni
su prikupljati mišljenja Studentskog zbora o svim važnijim pitanjima o kojima
raspravlja i odlučuje tijelo u koje su izabrani, a osobito o sustavu studiranja,
nastavnim planovima i programima, ispitnim rokovima, kvaliteti nastavnog
rada i udžbenicima.
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Članak 12.
(1) Studentski predstavnici imaju pravo i dužnost na pogodan način pravodobno
obavještavati Studentski zbor o svom djelovanju u Vijeću i u drugim tijelima
ustrojbene jedinice.
(2) Dekan ustrojbene jedinice dužan je omogućiti studentskim predstavnicima
obavještavanje Studentskog zbora o svom radu.
Članak 13.
(1) Izabrani studentski predstavnici čine Predsjedništvo Studentskog zbora
ustrojbene jedinice.
(2) Studentski zbor ustrojbene jedinice može utemeljiti i druga svoja stalna i
povremena tijela, urediti njihov ustroj, djelokrug i način rada te izbor njihovih
članova.
(3) Studentski zbor ustrojbene jedinice može donijeti unutarnje akte kojima
uređuje svoj rad, sukladno ovom Pravilniku.
Članak 14.

(1) Izbore za studentske predstavnike raspisuje dekan ustrojbene jedinice.
(2) Izbori se provode početkom akademske godine.

(3) Provedba izbora detaljnije se regulira Pravilnikom o studentskim izborima.
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III. TIJELA STUDENTSKOG ZBORA
Članak 15.

Tijela Studentskog zbora su:
1. Predsjedništvo Studentskog zbora,
2. predsjednik,
3. zamjenik predsjednika,
4. glavni tajnik i
5. studentski pravobranitelj.

Predsjedništvo Studentskog Zbora

Članak 16.
Središnjicu Studentskog zbora čini Predsjedništvo Studentskog zbora (u daljnjem
tekstu: Predsjedništvo).

Članak 17.
Predsjedništvo je najviše tijelo i čine ga predsjednici i zamjenici predsjednika
Studentskih zborova ustrojbenih jedinica te jedan predstavnik Sveučilišnog odjela.
Članak 18.
Predsjedništvo:
1. donosi Pravilnik o studentskim

izborima i Poslovnik o radu Studentskog

zbora, dvotrećinskom većinom svih članova Predsjedništva;
2. bira predsjednika i zamjenika Studentskog zbora;
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3. bira glavnog tajnika i studentskog pravobranitelja;
4. donosi opće i pojedinačne akte iz nadležnosti Studentskog zbora;
5. odobrava izvješća o radu i poslovanju Studentskog zbora;
6. odlučuje o isključenju članova u slučaju kršenja Pravilnika i drugih akata
Studentskog zbora;
7. odlučuje o svim pitanjima koja Pravilnikom Studentskog zbora nisu stavljena
u djelokrug nekog drugog tijela.

Predsjednik Studentskog Zbora
Članak 19.
(1) Predsjednik Studentskog zbora bira se na konstituirajućoj sjednici saziva
Predsjedništva nakon provedbe studentskih izbora.
(2) Predsjedništvo bira predsjednika iz reda svojih članova, odnosno predstavnika
studentskih zborova ustrojbenih jedinica, većinom glasova svih članova, na
mandat u trajanju od jedne godine.
(3) Predsjednik Studentskog zbora ujedno je predsjednik Predsjedništva.
(4) Sjednice Predsjedništva saziva i predsjedava predsjednik Studentskog zbora.
Članak 20.
Predsjednik Studentskog zbora ima sljedeće ovlasti:
1. predstavlja i zastupa Studentski zbor;
2. saziva, organizira i vodi sjednice Predsjedništva;
3. potpisuje akte koje donosi Predsjedništvo;
4. obavlja nadzor zakonitosti, izvršavanja i provedbe akata Predsjedništva;
5. predlaže kandidata za glavnog tajnika i studentskog pravobranitelja;
6. obavlja i druge aktivnosti sukladno aktima Studentskog zbora.
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Zamjenik predsjednika Studentskog Zbora
Članak 21.
(1) Zamjenik predsjednika pomaže predsjedniku i na temelju njegove ovlasti
obavlja i druge poslove iz predsjednikova djelokruga.
(2) Zamjenik

predsjednika

zamjenjuje

predsjednika

u

slučaju

njegove

spriječenosti ili odsutnosti.
Glavni tajnik
Članak 23.
Glavni tajnik pomaže predsjedniku u organiziranju i sazivanju sjednice, priprema
sjednice, sudjeluje u radu i vodi zapisnik sa sjednice, priprema konačne tekstove akata
sa sjednice te ih signira, arhivira i dostavlja određenim subjektima.
Studentski pravobranitelj
Članak 24.
(1) Predsjedništvo, na prijedlog predsjednika Studentskog zbora, imenuje
studentskog pravobranitelja iz reda studenata završnih godina preddiplomskog
ili diplomskog studija Pravnog fakulteta.
(2) Mandat studentskog pravobranitelja traje koliko traje mandat članova
Predsjedništva koji su ga imenovali.
(3) Studentski pravobranitelj temelji svoj rad na načelima nezavisnosti
ravnopravnosti i povjerljivosti.
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Članak 25.

Studentski pravobranitelj :
1. prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s
nadležnim tijelima Sveučilišta;
2. savjetuje studente o ostvarivanju njihovih prava;
3. sudjeluje u stegovnim postupcima na svim ustrojbenim jedinicama, radi zaštite
studentskih prava;
4. komunicira s nadležnim tijelima Sveučilišta, radi ostvarivanja studentskih
prava;
5. obavlja i druge poslove koji se odnose na ostvarivanje i zaštitu studentskih
prava.
IV. ODGOVORNOST ČLANOVA PREDSJEDNIŠTVA
Članak 26.
(1) Član Predsjedništva može biti smijenjen ukoliko:
1. neopravdano ne prisustvuje sjednicama tri puta uzastopno i više od pet
puta tijekom mandatnog razdoblja,
2. odbija izvršavati povjerene dužnosti,
3. narušava ugled Studentskog zbora te
4. postupa suprotno studentskim interesima.
(2) Prijedlog iz stavka 1. može podnijeti 1/3 svih članova Predsjedništva i
Predsjednik.
(3) Odluku iz stavka 1. donosi Predsjedništvo većinom glasova svih članova.
(4) Smijenjenog člana zamjenjuje predstavnik kojeg imenuje Studentski zbor
ustrojbene jedinice čiji je član smijenjen s dužnosti člana Predsjedništva .
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Članak 27.
(1) Predsjednik i/ili zamjenik predsjednika može biti smijenjen iz istih razloga kao
i član Predsjedništva iz stavka 1. članka 26. ovog Pravilnika te ukoliko izgubi
povjerenje većine svih članova Predsjedništva.
(2) Jedna trećina svih članova Predsjedništva može podnijeti prijedlog za smjenu
predsjednika i/ili zamjenika predsjednika.
(3) Prijedlog iz stavka 1 mora biti obrazložen i potpisan od svih predlagatelja.
(4) Sjednica na kojoj se odlučuje o prijedlogu iz stavka 1. mora biti sazvana u
roku od sedam dana po dostavljanju prijedloga.

(5) Predsjednik i/ili zamjenik predsjednika smijenjen je ukoliko za prijedlog glasa
natpolovična većina svih članova Predsjedništva.

V. SUDJELOVANJE STUDENATA U TIJELIMA SVEUČILIŠTA
Članak 28.
(1) Studentski zbor bira svoje predstavnike u Senat Sveučilišta u Mostaru (u
daljnjem tekstu: Senat), kao i u različita povjerenstva formirana na Sveučilištu.
(2) Studenti čine najmanje 15% članova Senata.
(3) Predsjednik i zamjenik predsjednika članovi su Senata samim izborom na
funkciju.
(4) Ostali članovi Senata iz reda studenata biraju se između članova
Predsjedništva, natpolovičnom većinom glasova svih članova.

10

VI. FINANCIRANJE
Članak 29.
(1) Proračun Sveučilišta sadržava dio sredstava za funkcioniranje Studentskog
zbora o čemu odluku donosi Upravno vijeće Sveučilišta, na prijedlog Senata.

(2) Senat odobrava financijski plan Studenskog Zbora, a njegovu realizaciju
nadziru pomoćnik rektora za nastavu, studente i pravna pitanja i voditelj
službe za financije i računovodstvo.

(3) Studentski zbor financira se:
1. članarinama studenata koja se plaćaju pri upisu (participacija za
Studentski zbor),
2. donacijama i
3. iz drugih izvora.
(4) Studentski zbor koristi račun Sveučilišta za vlastita sredstva.
Članak 30.

(1) Svi studenti preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija obvezni su na
početku akademske godine uplatiti deset konvertibilnih maraka na račun svoje
ustrojbene jedinice s naznakom za Studentski zbor.
(2) Ustrojbena jedinica odgovara za izvršene uplate, sukladno broju studenata na
ustrojbenoj jedinici.

(3) Studentskom zboru pripada 60% uplata za Studentski zbor, a 40% uplata
Studentskom zboru ustrojbene jedinice.
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(4) Ustrojbena jedinica dužna je 60% uplata iz stavka 3. ovog članka proslijediti
Studentskom zboru.

(5) Studentski zbor i Studentski zborovi ustrojbenih jedinica mogu ostvarivati
prihode i na druge načine.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 31.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o studentskom
zboru, , ur. broj: 01-03-152/00 od 27. studenoga 2000. godine i Odluka o izmjenama i
dopunama Pravilnika o Studenskom zboru, ur. broj:01-20-60/09 od 29. rujna 2009.
godine.
Članak 32.
Ovaj pravilnik stupa na snagu u roku osam dana od donošenja.

Ur.broj: 01Mostar,

/17
2017
Predsjednik Upravnoga vijeća
doc. dr. sc. Branko Krišto
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