Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statuta Hrvatskog
katoličkog sveučilišta, Pročišćeni tekst Statuta Studentskog zbora Hrvatskog katoličkog
sveučilišta obuhvaća Statut Studentskog zbora Hrvatskog katoličkog sveučilišta donesen na
13. sjednici Senata, Klasa: 602-04/14-05/01, Urbroj: 498-05-14-20 od 27. svibnja 2014. godine i
Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Studentskog zbora Hrvatskog katoličkog sveučilišta
donesenu na 41. sjednici Senata, Klasa: 602-04/16-07/02, Urbroj: 498-05-16-03 od 9. ožujka
2016. godine

STATUT
STUDENTSKOG ZBORA
HRVATSKOG KATOLIČKOG SVEUČILIŠTA
PROČIŠĆENI TEKST

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Statutom uređuje ustroj, zadaća i način rada Studentskog zbora Hrvatskog katoličkog
sveučilišta (Studentski zbor HKS-a), te ostala pitanja vezana uz rad Studentskog zbora.
Članak 2.
Studentski zbor HKS-a je studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata,
sudjeluje u odlučivanju u tijelima Sveučilišta i predstavlja studente u sustavu visokog
obrazovanja.
Studenti sudjeluju u upravljanju Sveučilišta kroz Studentski zbor kao izborno predstavničko
tijelo studenata.
Članak 3.
Zabranjena je svaka diskriminacija studenata po bilo kojoj osnovi u odnosu na pravo na
članstvo i rad u studentskim organizacijama, zaštiti koju uživaju pred studentskim
pravobraniteljem, u pravu na sudjelovanje u izborima i pravu na djelovanje u studentskim
zborovima, kao i u odnosu na druga prava predviđena Zakonom i ovim Statutom.
STATUS, NAZIV I SJEDIŠTE
Članak 4.
Studentski zbor je nepolitička, nestranačka, nevladina, neprofitna organizacija studenata
Hrvatskog katoličkog sveučilišta.
Studentski zbor ima svoje sjedište u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta.
Puni naziv glasi: Studentski zbor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, a skraćeni naziv glasi:
Studentski zbor HKS-a.
Temeljni akt Studentskog zbora je Statut (u daljnjem tekstu: Statut).

Članak 5.
Statutom se uređuje:
– načela djelovanja,
– način rada,
– zadaće,
– tijela,
– sastav, način izbora i nadležnost pojedinog tijela,
– način imenovanja studentskog pravobranitelja,
– način izbora predstavnika studenata u tijela Sveučilišta,
– odgovornost tijela i članova Studentskog zbora za neispunjavanje povjerenih im poslova
vezanih uz rad studentskog zbora,
– financiranje,
– ostala pitanja važna za rad Studentskog zbora.
Konačni prijedlog Statuta kao i prijedlozi izmjena i dopuna Statuta Studentskoga zbora
donose se većinom prisutnih članova Studentskoga zbora.
NAČELA DJELOVANJA
Članak 6.
Članstvo u Studentskom zboru je dobrovoljno.
Rad Studentskog zbora mora biti u skladu s demokratskim načelima i načelima javnosti rada.
U svom radu Studentski zbor ravna se važećim propisima i ovim Statutom.
Članovi studentskog zbora svojim radom i ponašanjem moraju poštovati, štititi i promicati
katolički identitet i ugled Sveučilišta.

NAČIN RADA
Članak 7.
Studentski zbor se ustrojava i djeluje na način predviđen Zakonom.
Mandat članova Studentskog zbora traje dvije godine i može se jednom ponoviti.
Studentski zbor radi i djeluje sukladno Zakonu, Statutu i poslovniku o radu, a odluke donosi
većinom glasova prisutnih članova.
Rad Studentskog zbora je javan.

ZADAĆE STUDENTSKOG ZBORA
Članak 8.
Studentski zbor:
– bira studentske predstavnike u Senat i druga tijela Sveučilišta,
– donosi plan i program rada, te prijedlog financiranja,
– predlaže Statut Studentskoga zbora Senatu Sveučilišta,
– donosi akte u skladu sa Zakonom i Statutom,
– imenuje studentskog pravobranitelja,

– brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom
standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente,
– potiče izvannastavne aktivnosti studenata,
– štiti i promiče katolički identitet,
– obavlja druge poslove od interesa za studente Sveučilišta.
TIJELA STUDENTSKOG ZBORA
Članak 9.
Tijela Studentskog zbora su:
- predsjednik,
- zamjenik predsjednika.
Članak 10.
Predsjednika Studentskoga zbora između sebe biraju članovi Studentskoga zbora, a mandat
mu traje godinu dana i može se jednom ponoviti.
Predsjednik Studentskoga zbora:
- zastupa i predstavlja Studentski zbor,
- koordinira rad Studentskoga zbora,
- saziva i predsjedava sjednicama Studentskoga zbora i predlaže dnevni red,
- potpisuje akte i odluke Studentskoga zbora i brine se o njihovoj provedbi,
- obavlja druge poslove određene Zakonom i ovim Statutom.
Zamjenika predsjednika između sebe biraju članovi Studentskoga zbora, a mandat mu traje
godinu dana i može se jednom ponoviti.
Zamjenik predsjednika Studentskog zbora vrši poslove zamjenika Predsjednika Studentskoga
zbora sukladno poslovniku o radu, a u slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika
Studentskoga zbora ima sve njegove ovlasti i obavlja njegove poslove utvrđene Zakonom i
ovim Statutom.
Članak 10a.
Administrativne poslove Studentskog zbora obavlja student kojem se poslovi utvrđuju
odlukom, a kojeg između sebe biraju članovi Studentskoga zbora, a mandat mu traje 2 godine
i može se jednom ponoviti.
SASTAV I NAČIN IZBORA
Članak 11.
Studentski zbor čine studenti Sveučilišta koje studenti izabiru na izborima između kandidata
navedenih na izbornoj listi.
Članove Studentskog zbora Sveučilišta čine:
predstavnici studenata preddiplomskih studija
predstavnici studenata diplomskih studija
Broj članova Studentskog zbora utvrđuje se pri svakom raspisivanju postupka izbora za
članove Studentskog zbora ovisno o broju upisanih studenata po razinama studija i broju
sastavnica.

Članak 12.
U izborima za članove Studentskog zbora sudjeluju svi studenti Sveučilišta.
Za studentskog predstavnika ne može se kandidirati student koji u posljednje dvije godine
studija nije prikupio minimalno 60 ECTS bodova.
Članak 13.
Izborni postupak za članove Studentskog zbora uređuje se posebnim aktom.
Nakon provedenih studentskih izbora i isteka žalbenih rokova rektor Sveučilišta proglašava
izbore pravovaljanim.
Mandat izabranih članova Studentskog zbora počinje početkom akademske godine koja slijedi
nakon provedenih izbora.
Konstituirajuću sjednicu Studentskog zbora saziva rektor ili osoba koju on ovlasti.
Konstituirajuću sjednicu vodi najstariji predstavnik studenata diplomskih studija.

STUDENTSKI PRAVOBRANITELJ
Članak 14.
Studentski zbor imenuje studentskog pravobranitelja većinom glasova prisutnih članova
Studentskog zbora između prijavljenih kandidata koji nisu članovi Studentskog zbora, a koji
ispunjavaju uvjete za člana Studentskog zbora.
Mandat studentskog pravobranitelja traje godinu dana i može se jednom ponoviti.
Imenovanje se vrši na temelju pristiglih prijava na objavljeni javni poziv studentima
Sveučilišta koji traje 15 dana od dana objave na oglasnoj ploči Sveučilišta.
Članak 15.
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.
IZBOR PREDSTAVNIKA STUDENATA U TIJELA SVEUČILIŠTA
Članak 16.
Studentski zbor bira predstavnike studenata u pojedina tijela Sveučilišta na osnovu odluke
Senata o postupku izbora u tijela Sveučilišta.

ODGOVORNOST TIJELA I ČLANOVA STUDENTSKOG ZBORA
Članak 17.
Članovi Studentskoga zbora odgovaraju za svoj rad biračkom tijelu koje ih je izabralo i ostalim
članovima Studentskoga zbora.
Studentski zbor može odlukom razriješiti dužnosti člana Studentskoga zbora na pisani
prijedlog, a donošenjem takve odluke tom članu automatski prestaje mandat.
U slučaju razrješenja člana Studentskoga zbora, postupa se u skladu s odredbama ovog Statuta
koje propisuju postupak izbora.
Članak 18.
Postupak razrješenja dužnosti člana Studentskoga zbora može se pokrenuti:
- ako član ne ispunjava svoje dužnosti određene Zakonom i ovim Statutom,
- ako svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koju obnaša,
- ako zlouporabi svoj položaj ili prekorači svoje ovlasti,
- ako prekrši zakonske i druge važeće propise ili odredbe ovog Statuta.

STUDENTSKE UDRUGE
Članak 19.
Na Sveučilištu mogu djelovati studentske udruge osnovane sukladno Zakonu o udrugama i
druge organizacije studenata nastale udruživanjem studenata Sveučilišta.
Status studentske udruge ili druge organizacije studenata stječe se upisom u evidenciju
studentskih organizacija pri Sveučilištu odlukom rektora kojom se potvrđuje da udruga ili
organizacija udovoljava uvjetima Zakona i aktima Sveučilišta.
FINANCIRANJE STUDENTSKOG ZBORA SVEUČILIŠTA
Članak 20.
Rad Studentskog zbora financira se iz proračuna Sveučilišta, donacija i vlastitih izvora.
Novčana sredstva za rad i pojedine programske aktivnosti na prijedlog predsjednika odobrava
rektor.
NADZOR NAD RADOM STUDENTSKOG ZBORA
Članak 21.
Senat odlukom imenuje osobu za praćenje, pomoć i nadzor rada Studentskog zbora i drugih
studentskih organizacija.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 22.
Studentski zbor započinje s radom danom konstituiranja.

Članak 23.
Ovaj Statut stupa na snagu nakon što ga donese Senat Sveučilišta, osmog dana od dana objave
na oglasnoj ploči Sveučilišta. Statut će se po stupanju na snagu objaviti na mrežnim stranicama
Sveučilišta.

KLASA: 602-04/16-07/01
URBROJ: 498-05-16-02
Zagreb, 28. listopada 2016. godine

