
Temeljem članka 4. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, 
članka 77. i 133. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 5. Statuta Studentskog zbora 
Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Prijedloga Studentskog zbora, Senat Hrvatskog katoličkog 
sveučilišta na svojoj 63. sjednici donosi  
 
 

ODLUKU 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA STUDENTSKOG ZBORA  

HRVATSKOG KATOLIČKOG SVEUČILIŠTA 
 
 

I. 
Članak 10. stavak 1. Statuta Studentskog zbora Hrvatskog katoličkog sveučilišta koji glasi: 
‘’Predsjednika Studentskoga zbora između sebe biraju članovi Studentskoga zbora, a mandat 
mu traje godinu dana i može se jednom ponoviti.” 
mijenja se i glasi: 
 
Predsjednika Studentskoga zbora između sebe biraju članovi Studentskoga zbora, a mandat 
mu traje akademsku godinu i može se jednom ponoviti.  
 

II. 
Članak 10. stavak 3. koji glasi: 
“Zamjenika predsjednika između sebe biraju članovi Studentskoga zbora, a mandat mu traje 
godinu dana i može se jednom ponoviti.” 
mijenja se i glasi: 
 
Zamjenika predsjednika između sebe biraju članovi Studentskoga zbora, a mandat mu traje 
akademsku godinu i može se jednom ponoviti.  
 

III. 
Članak 13. stavak 3. koji glasi: 
‘’Mandat izabranih članova Studentskog zbora počinje početkom akademske godine koja 
slijedi nakon provedenih izbora.’’ 
mijenja se i glasi: 
 
Mandat izabranih članova Studentskog zbora traje dvije godine i može se jednom ponoviti, a 
počinje početkom akademske godine koja slijedi nakon provedenih izbora.  
 

U članku 13. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase: 
Mandat izabranog člana Studentskog zbora 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 predviđenima statutom studentskog zbora.  
 
U slučaju prestanka mandata izabranog člana Studentskog zbora 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. 
Članak 15. koji glasi: 
‘’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,  
– sudjeluje na sjednicama studentskog zbora bez prava glasa,  
– obavlja druge poslove utvrđene općim aktom Sveučilišta.’’ 
mijenja se i glasi: 
 
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,  
– sudjeluje na sjednicama studentskog zbora bez prava glasa,  
- podnosi izvješće o svom radu Studentskom zboru najmanje jednom u tri mjeseca, 
– obavlja druge poslove utvrđene općim aktom Sveučilišta. 

 
V. 

Ostale odredbe Statuta Studentskog zbora Hrvatskog katoličkog sveučilišta ostaju 
neizmijenjene. 
 

V. 
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu nakon što je donese Senat 
Sveučilišta, osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Sveučilišta.  
 
 
KLASA: 602-04/17-07/02 
URBROJ: 498-05-17-13 
 
U Zagrebu, 6. lipnja 2017. godine 
 

                                                                                                                      

 


