HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
STUDENTSKI ZBOR
Ilica 242, Zagreb
Temeljem članka 4. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama
(''Narodne novine'', broj 71/2007), članka 133. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta i
članka 7. Statuta Studentskog zbora Hrvatskog katoličkog sveučilišta, na 12. sjednici
Studentskog zbora Hrvatskog katoličkog sveučilišta održanoj dana 29. svibnja 2017. godine,
donosi se sljedeći
POSLOVNIK O RADU STUDENTSKOG ZBORA
HRVATSKOG KATOLIČKOG SVEUČILIŠTA
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Poslovnikom o radu Studentskog zbora Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dalje:
Poslovnik o radu) uređuju način rada Studentskog zbora Hrvatskog katoličkog sveučilišta
(dalje: Studentski zbor), izbor tijela Studentskog zbora, pitanja vezana uz studentskog
pravobranitelja te ostala pitanja od značaja za rad Studentskog zbora.
NAČIN RADA STUDENTSKOG ZBORA
Članak 2.
(1) Studentski zbor na sjednicama:
- donosi opće akte i odluke;
- bira predsjednika Studentskog zbora i zamjenika predsjednika;
- bira studentskog pravobranitelja;
- bira studenta zaduženog za administrativne poslove Studentskog zbora,
- prati i promiče interese studenata na Sveučilištu;
- obavlja i druge odgovarajuće poslove u skladu sa Zakonom i Poslovnikom o radu.
Članak 3.
(1) Predsjednik Studentskog zbora (dalje: predsjednik) saziva sjednice Studentskog zbora u
pravilu jednom mjesečno, osim u mjesecu kolovozu, te vodi sjednice.
(2) Na pisani prijedlog najmanje polovice članova Studentskog zbora, predsjednik mora
sazvati sjednicu u roku od 15 dana od dana podnošenja prijedloga. U suprotnom, sjednicu
mogu sazvati predlagatelji.
Članak 4.
(1) Sjednice Studentskog zbora su javne.
(2) Sjednice Studentskog zbora održavaju se u prostorijama Sveučilišta.

(3) Pravo i obvezu prisustvovanja i glasovanja na sjednicama imaju svi članovi Studentskog
zbora.
(4) Glasovanje na sjednicama je javno, osim u slučaju kada je Poslovnikom o radu
Studentskog zbora ili općim aktom propisana tajnost glasovanja, odnosno ako predsjednik
tako odredi.
(5) Članovi Studentskog zbora mogu unaprijed ispričati nedolazak na sjednicu u kojem
slučaju ih na sjednici može zamijeniti njihov zamjenik.
(6) U radu sjednice mogu prisustvovati studentski pravobranitelj i druge osobe koje se
pozovu na sjednicu, bez prava glasovanja.
Članak 5.
(1) Poziv na sjednicu upućuje se članovima Studentskog zbora najkasnije tri dana prije dana
određenog za održavanje sjednice.
(2) Zajedno s pozivom dostavlja se prijedlog dnevnog reda, odgovarajući materijali te
zapisnik prethodne sjednice.
(3) Poziv na sjednicu s prilozima dostavlja se putem službenog e-maila s naznakom datuma,
vremena i mjesta održavanja sjednice.
(4) Sjednice se mogu održati i elektroničkim putem, osim u slučaju glasovanja o odlukama za
koje je propisano ili određeno tajno glasovanje.
Članak 6.
(1) Nakon utvrđivanja prisutnih osoba na sjednici te dnevnog reda prelazi se na raspravu i
odlučivanje po točkama dnevnog reda.
(2) U slučaju da na sjednici nije prisutna potrebna većina za donošenje odluka, sjednica se
odgađa, a ponovljena sjednica se mora održati u roku od 10 dana.
(3) Predsjednik tijekom rasprave o pojedinoj točci dnevnog reda daje članovima riječ po
redoslijedu javljanja. Red na sjednici osigurava predsjednik.
(4) Po zaključenju rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda, predsjednik shodno prijedlogu
dnevnog reda te iznesenim prijedlozima na raspravi, oblikuje sadržaj odluke o kojoj će se
glasovati.
Članak 7.
(1) Studentski zbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova, ako je na sjednici
prisutna natpolovična većina svih članova, ako nije drugačije propisano Poslovnikom o radu
ili drugim aktom Sveučilišta ili Studentskog zbora.
(2) Članovi Studentskog zbora javno glasuju tako da se, nakon što predsjednik zatraži
izjašnjavanje, podizanjem ruke izjasne „za“, „protiv“ ili da su suzdržani.
Članak 8.
(1) Predsjednik Studentskog zbora zaključuje sjednicu kada završi glasovanje o svim
točkama utvrđenog dnevnog reda sjednice.
(2) Predsjednik Studentskog zbora potpisuje sve akte koje donosi Studentski zbor.

Članak 9.
(1) O sjednici se vodi zapisnik koji sadrži: datum, popis prisutnih, popis odsutnih članova uz
naznaku isprike nedolaska, dnevni red, tijek rasprave i rezultate glasovanja o svakoj točci
dnevnog reda te donesene odluke o svakoj točci dnevnog reda.
(2) Zapisnik u pravilu vodi student zadužen za administrativne poslove.
(3) Svaki član Studentskog zbora ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik prethodne
sjednice.
(4) Usvojeni zapisnik potpisuju predsjednik i zapisničar.
Članak 10.
(1) Rad Studentskog zbora financira se iz proračuna Sveučilišta, donacija i vlastitih izvora.
(2) Predsjednik je dužan na kraju svake akademske godine podnijeti Sveučilištu i
Studentskom zboru na sjednici Studentskog zbora detaljan financijski izvještaj za prethodnu
akademsku godinu.
IZBOR TIJELA STUDENTSKOG ZBORA
Članak 11.
(1) Izbor predsjednika obavlja se tajnim glasovanjem.
(2) Za predsjednika mogu se kandidirati svi članovi Studentskog zbora.
(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka, ako se samo jedna osoba kandidira za predsjednika, o
izboru se može glasovati javno.
(4) Predsjednik se bira većinom glasova svih članova Studentskog zbora. Ako nijedan
kandidat ne dobije takvu većinu, u drugom krugu izbora, u koji ulaze dva kandidata s
najvećim brojem glasova, smatra se izabranim onaj kandidat koji dobije većinu glasova
prisutnih članova.
(5) Zamjenika predsjednika predlaže novoizabrani predsjednik, a o tome zatim glasa
Studentski zbor. Zamjenik se smatra izabranim ako za njega glasuje većina prisutnih
članova.
(6) Studenta zaduženog za administrativne poslove Studentskog zbora predlaže
novoizabrani predsjednik, a o tome zatim glasa Studentski zbor. Student zadužen za
administrativne poslove se smatra izabranim ako za njega glasuje većina prisutnih članova.
STUDENTSKI PRAVOBRANITELJ
Članak 12.
(1) Studentskog pravobranitelja, između prijavljenih kandidata na temelju javnog poziva,
bira Studentski zbor na mandat od jedne godine te mu se mandat može jednom ponoviti.
(2) Kandidat za studentskog pravobranitelja mora ispunjavati uvjete propisane javnim
pozivom te zadovoljiti na motivacijskom razgovoru koji provodi Odbor za motivacijski
razgovor imenovan od strane Studentskog zbora.
(3) Glasovanje o izboru studentskog pravobranitelja je javno te se studentski pravobranitelj
bira većinom glasova svih članova Studentskog zbora. Ako nijedan 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 prisutnih članova.

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA O RADU
Članak 13.
Poslovnik o radu može se izmijeniti i dopuniti dvotrećinskom većinom glasova svih članova
Studentskog zbora.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
Poslovnik o radu stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 602-04/17-02/06
URBROJ: 498-05-17-21
U Zagrebu, 29. svibnja 2017. godine
Predsjednik Studentskog zbora
Marko Mikulec

