STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU

STATUT
STUDENTSKOG ZBORA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU

Dubrovnik, 27. veljače 2019.

Na temelju članka 7. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (Narodne
novine, broj 71/07), Senat Sveučilišta u Dubrovniku, na prijedlog Studentskog zbora Sveučilišta u
Dubrovniku, na 155. sjednici održanoj 27. veljače 2019. donio je

STATUT STUDENTSKOG ZBORA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU

Članak 1.
Ovim se Statutom u skladu sa Zakonom o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama
(„Narodne novine“ br. 71/07. u daljnjem tekstu: Zakon) i Statutom Sveučilišta u Dubrovniku (u
daljnjem tekstu: Statut Sveučilišta) i drugim propisima uređuje način rada Studentskog zbora
Sveučilišta u Dubrovniku (u daljnjem tekstu: Studentski zbor), sastav Skupštine Studentskog zbora (u
daljnjem tekstu: Skupština), tijela Studentskog zbora, postupak izbora i nadležnost pojedinih tijela
Sveučilišta, načina imenovanja Studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Dubrovniku (u daljnem
tekstu: Studentski pravobranitelj), odgovornost tijela i članova Studentskog zbora za neispunjavanje
povjerenih im poslova vezanih uz rad Studentskog zbora i ostala pitanja važna za rad Studentskog
zbora.
Članak 2.
(1) Na Sveučilištu u Dubrovniku postoji Studentski zbor Sveučilišta u Dubrovniku koji djeluje u
skladu sa Zakonom i ovim Statutom.
(2) Studentski zbor je studentsko predstavničko tijelo organizirano na razini Sveučilišta.
(3) Studentski zbor je nepolitička, nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija koja poštuje
načelo jednakosti svih građana te 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.
(4) Puni naziv Studentskog zbora glasi: Studentski zbor Sveučilišta u Dubrovniku.
(5) Studentski zbor kao posebna organizacijska cjelina djeluje u okviru Sveučilišta i sudjeluje u
pravnom prometu pod nazivom: Studentski zbor Sveučilišta u Dubrovniku.
(6) Sjedište Studentskog zbora je u Dubrovniku u prostorijama Studentskog zbora Sveučilišta u
Dubrovniku na adresi Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik.
Članak 3.
Studentski zbor Sveučilišta u Dubrovniku ima pečat okruglog oblika promjera 38 mm u kojem je
prikazana knjiga i diplomska kapa s kružnim obrubljenim natpisom „Studentski zbor – Sveučilišta
u Dubrovniku“.

I.

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE
Članak 4.

(1) Predsjednik Studentskog zbora zastupa i predstavlja Studentski zbor u Hrvatskom
studentskom zboru i tijelima Sveučilišta u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.
(2) U slučaju nenazočnosti ili spriječenosti Predsjednika Studentskog zbora zamjenjuje njegov
zamjenik.
(3) Predsjednik Studentskog zbora može ovlastiti člana Skupštine za zastupanje i predstavljanje u
Hrvatskom studentskom zboru ili tijelima Sveučilišta.
II. ZADAĆE STUDENTSKOG ZBORA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU
Članak 5.
(1) Studentski zbor:
• bira studentske predstavnike u Senatu i druga tijela Sveučilišta, te sudjeluje u radu i
odlučivanju istih
• bira studentske predstavnike u odgovarajuće organizacije, povjerenstva, ustanove i
trgovačka društva kojima je osnivač Sveučilište
• donosi godišnji plan i program rada Studentskog zbora
• imenuje Studentskog pravobranitelja na način utvrđen Statutom Studentskog zbora
• brine o kvaliteti života studenata, kvaliteti studijskog procesa, studentskom
standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente
Sveučilišta
• predlaže financijski plan Studentskog zbora Senatu Sveučilišta
• potiče izvannastavne aktivnosti studenata Sveučilišta
• donosi opće akte Studentskog zbora
• obavlja druge poslova od interesa za studente Sveučilišta

III. TIJELA STUDENTSKOG ZBORA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU
Članak 6.
Tijela Studentskog zbora su: Skupština i Predsjednik.
III.1 Skupština
Članak 7.
(1) Skupština ima 20 članova od kojih su po:
• dva člana - predstavnika preddiplomskih studija svakog od šest odjela Sveučilišta
• jedan član - predstavnik diplomskih studija svakog od šest odjela Sveučilišta
• dva člana – predstavnik preddiplomskog studija „Povijest Jadrana i Mediterana“
(2) Mandat članova Skupštine traje dvije akademske godine i može se jednom ponoviti.
Članak 8.
Skupština:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

bira i razrješuje Predsjednika Studentskog zbora kao i ostala tijela određena Statutom;
predlaže Statut Senatu;
donosi opće akte;
imenuje odbore, tijela, povjerenstva i radne skupine u svrhu ispunjavanja zadaća
Studentskog zbora. Način rada se propisuje Odlukom o uspostavljanju;
donosi financijski plan Studentskog zbora koji potvrđuje Senat;
Raspravlja i donosi Odluku o financijskom izvješću kojeg iznosi predsjednik utvrđeno ovim
Statutom, a koji potvrđuje Senat;
predlaže Senatu predstavnike studenata u upravna vijeća ustanova kojima je osnivač
Sveučilište;
predlaže Senatu predstavnike studenata u Sveučilišne odbore i povjerenstva, te druga tijela u
kojima sudjeluju predstavnici studenata;
razmatra problematiku studiranja, studentskog standarda, reforme studija i druga pitanja
važna za položaj studenata i kvalitetu studija te donosi zaključke koji obvezuju druga tijela
Studentskog zbora.
Članak 9.

(1) Rektor Sveučilišta raspisuje izbore za članove Skupštine najkasnije do kraja listopada svake
druge akademske godine te provodi izborne aktivnosti sukladno Pravilniku o provedbi izbora
za Studentski zbor Sveučilišta u Dubrovniku.
(2) Izbori za članove Skupštine mogu se održati najranije 30 dana nakon raspisivanja izbora.
(3) U izborima za članove Skupštine svi redovni studenti Sveučilišta mogu birati i biti birani
prema svojim izbornim jedinicama.
(4) Izborni proces i uvjeti vezani za izbor članova Skupštine određeni su Pravilnikom o provedbi
izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Dubrovniku.
(5) Pravilnikom o provedbi izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Dubrovniku također se
određuje:
• način predlaganja i utvrđivanja studentskih kandidata za članove Skupštine
• vođenje biračkih popisa
• uvjeti za pravovaljanost kandidature
• mjesto i vrijeme izbora
• trajanje glasovanja koje ne smije biti kraće od 12 sati
• tajnost glasovanja
• način provjere identiteta kandidata, birača i drugih osoba koje sudjeluju u
izbornom procesu
(6) Pravilnik o provedbi izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Dubrovniku donosi Skupština na
prijedlog Predsjednika Studentskog zbora.
(7) Pravilnik o provedbi izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Dubrovniku donosi se najkasnije
dva mjeseca prije održavanja izbora za članove Skupštine.
(8) U slučaju da se izbori ne provedu u zadanom roku mandat članova Skupštine se produžuje do
izbora novih predstavnika, ali ne duže od 3 (tri) mjeseca.
Članak 10.
(1) Član Skupštine se razrješava dužnosti prije isteka mandata na koji je izabran ako:

•
•
•
•
•

mu prestane status studenta
podnese ostavku
u posljednje dvije godine studija nije sakupio 60 ECTS bodova
zbog objektivnih okolnosti nije u stanju izvršavati svoje dužnosti
ne sudjeluje u radu Studentskog zbora i tijelima Studentskog zbora bez opravdanog
razloga najmanje tri mjeseca u tijeku akademske godine
• svojim ponašanjem teško povrijedi ugled ili ometa rad Studentskog zbora.
(2) Odluka o razrješenju u slučaju stavka 1, podstavka 1,2,3 i 4 donosi se natpolovičnom većinom
glasova nazočnih članova Skupštine.
(3) Odluka o razrješenju u slučaju stavka 1, podstavka 5 i 6 donosi se natpolovičnom većinom od
ukupnog broja članova Skupštine.
(4) 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, a ako to nije moguće
provest će se izbori za novog člana Skupštine. Tako izabrani član ima mandat koji odgovara
mandatnom razdoblju člana umjesto kojega je izabran.
Članak 11.
(1) Skupština se sastaje na redovnim sjednicama najmanje jednom mjesečno, osim u mjesecima
srpnju i kolovozu.
(2) Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Studentskog zbora.
(3) Sjednicama Skupštine predsjedava Predsjednik Studentskog zbora, a u slučaju spriječenosti
njegov zamjenik.
(4) Izvanredna sjednica Skupštine može biti sazvana od strane Predsjednika Studentskog zbora ili
na pismeni zahtjev minimalno jedne četvrtine članova Skupštine. Takav zahtjev sadržava i
dnevni red sjednice.
(5) Skupština može donositi odluke ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova
Skupštine.
(6) Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, osim ako ovim
Statutom, Zakonom ili nekim drugim općim aktom nije propisano drugačije.
(7) O radu sjednice se vodi zapisnik koji najmanje sadrži: popis nazočnih, dnevni red, zaključke ili
odluke po svakoj točki dnevnog reda, te potpise zapisničara i predsjedavajućeg.
(8) U slučaju hitnosti predsjednik može sazvati elektroničku sjednicu.
(9) Rad Skupštine pobliže se može odrediti Poslovnikom Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta
u Dubrovniku u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

III.2. PREDSJEDNIK
Članak 12.
(1) Studentski zbor ima Predsjednika koji predstavlja i zastupa Studentski zbor, koordinira njegov
rad i obavlja druge poslove predviđene općim aktima Sveučilišta i Studentskog zbora. Mandat
Predsjednika traje jednu akademsku godinu i može se jednom ponoviti.

(2) Predsjednik Studentskog zbora predlaže Skupštini uspostavljanje odbora, tijela,
povjerenstava i radnih skupina Studentskog zbora s ciljem lakšeg i kvalitetnijeg izvršavanja
zadaća.
(3) Predsjednik Studentskog zbora Skupštini predlaže Studentskog pravobranitelja na razini
Sveučilišta.
(4) Predsjednik Studentskog zbora upućuje prijedloge Statuta i drugih općih akata Skupštini.
(5) Predsjednik Studentskog zbora predsjedava sjednicama Skupštine.
(6) Predsjednik Studentskog zbora obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom
Studentskog zbora.
(7) Predsjednik Studentskog zbora jednom u šest mjeseci podnosi Skupštini financijsko izvješće
poslovanja Studentskog zbora.
(8) Predsjednik Studentskog zbora Skupštini predlaže financijski plan za kalendarsku godinu, te
odobrava isplate financijskih sredstava Studentskog zbora uz prethodnu suglasnost Rektora
Sveučilišta.
Izbor Predsjednika Studentskog zbora
Članak 13.
(1) Predsjednik Studentskog zbora bira se javnim glasovanjem između članova Skupštine.
(2) Svaki član Skupštine može iznijeti vlastitu kandidaturu ili predložiti drugog člana Skupštine za
Predsjednika Studentskog zbora.
(3) Predsjednikom Studentskog zbora postaje onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu
glasova svih članova Skupštine.
(4) Ukoliko niti jedan kandidat ne dobije natpolovičnu većinu glasova članova Skupštine, u
drugom krugu se bira između dva kandidata koja su imala najveći broj glasova u prvom
krugu, a izabran je kandidat koji dobije više glasova.
(5) U slučaju da Skupština ne uspije izabrati Predsjednika Studentskog zbora na konstituirajućoj
sjednici imenuje se v.d. Predsjednika Studentskog zbora do izbora novog Predsjednika, a
najduže za razdoblje od dva mjeseca.
Razrješenje Predsjednika Studentskog zbora
Članak 14.
(1) Predsjednik se razrješava dužnosti prije isteka mandata ako :
• podnese ostavku
• trajno izgubi sposobnost za obavljanje dužnosti
• izgubi statusa studenta
• zloupotrijebi položaj Predsjednika ili prekorači njegove ovlasti
• svojim ponašanjem teško povrijedi ugled Studentskog zbora.

(2) Odluka o razrješenju u slučaju stavka 1, podstavka 1, 2 i 3 donosi se natpolovičnom većinom
od nazočnih članova.

(3) Odluka o razrješenju u slučaju stavka 1, podstavka 4 i 5 donosi javnim ili tajnim glasovanjem, i
to natpolovičnom većinom od ukupnog broja članova Skupštine Studentskog zbora.
(4) Proces pokretanja razrješenja Predsjednika pokreće Skupština na temelju pisanog
obrazloženog zahtjeva potpisanog od minimalno jedne četvrtine članova Skupštine. Zahtjev
se uvrštava u dnevni red slijedeće redovne sjednice Skupštine te se o istom raspravlja i
glasuje.
(5) U slučaju razrješenja dužnosti Predsjednika, odluka mora biti dostavljena Rektoru Sveučilišta
u roku od 7 dana od dana njezina donošenja
(6) U slučaju razrješenja Predsjednika, Skupština će izabrati novog predsjednika ili imenovati v.d.
predsjednika najdulje na dva mjeseca
Zamjenik predsjednika
Članak 16.
(1) Zamjenik predsjednika zamjenjuje Predsjednika Studentskog zbora za vrijeme njegove
spriječenosti te ima sve ovlasti Predsjednika.
(2) Zamjenik predsjednika usko surađuje s Predsjednikom te pomaže u izvršavanju svih zadaća
Studentskog zbora.
(3) Mandat Zamjenika predsjednika traje jednu akademsku godinu i može se jednom ponoviti.
(4) Izbor i razrješenje Zamjenika predsjednika odgovara načinu izbora i razrješenja Predsjednika.

Studentski pravobranitelj
Članak 22.
(1) Sveučilište u Dubrovniku ima Studentskog pravobranitelja kojeg imenuje Skupština.
(2) 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 studentskih prava, po potrebi sudjeluje u stegovnim postupcima protiv studenata
radi zaštite njihovih prava te obavlja druge poslove utvrđene Statutom Sveučilišta.
(3) Studentski pravobranitelj obavezan je o svom radu redovito izvještavati Skupštinu.
(4) Mandat Studentskog pravobranitelja traje jednu akademsku godinu i može se jednom
ponoviti.
(5) Sjedište Studentskog pravobranitelja je na Sveučilištu u Dubrovniku koje mu je dužno
osigurati svu administrativnu i tehničku pomoć.
Izbor Studentskog pravobranitelja
Članak 23.
(1) Za Studentskog pravobranitelja može biti imenovan bilo koji redovni student Sveučilišta u
Dubrovniku koji ispunjava uvjete za člana Skupštine.
(2) Kandidate za Studentske pravobranitelje predlaže Predsjednik Studentskog zbora i članovi
Skupštine.

(3) Svaki predloženi kandidat dužan je dostaviti životopis, motivacijsko pismo i plan rada za
mandatno razdoblje.
(4) Odluku o imenovanju Studentskog pravobranitelja donosi Skupština natpolovičnom većinom
svih članova Skupštine.
Razrješenje Studentskog pravobranitelja
Članak 24.
(1) Studentski pravobranitelj se razrješava dužnosti prije isteka mandata ako:
• podnese ostavku
• trajno izgubi sposobnost za obavljanje dužnosti
• izgubi statusa studenta
• zloupotrijebi položaj Studentskog pravobranitelja ili prekorači njegove ovlasti
• svojim ponašanjem teško povrijedi ugled Studentskog zbora
Članak 25.
(1) Odluka o razrješenju u slučaju stavka 1, podstavka 1, 2 i 3 donosi se natpolovičnom većinom
od prisutnih članova Skupštine Studentskog zbora.
(2) Odluka o razrješenju u slučaju stavka 1, podstavka 4 i 5 donosi se javnim ili tajnim
glasovanjem, i to natpolovičnom većinom od ukupnog broja članova Skupštine Studentskog
zbora.
(3) Proces pokretanja razrješenja Studentskog pravobranitelja pokreće Skupština na temelju
pisanog obrazloženog zahtjeva potpisanog od minimalno jedne četvrtine članova Skupštine.
Zahtjev se uvrštava u dnevni red slijedeće redovne sjednice Skupštine, te se o istom
raspravlja i glasuje.
(4) U slučaju razrješenja Studentskog pravobranitelja, novi Studentski pravobranitelj se bira na
istoj ili idućoj redovnoj sjednici Skupštine.

IV. PREDSTAVNICI STUDENATA U TIJELIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU
Članak 26.
(1) Predsjednik Studentskog zbora i Zamjenik predsjednika Studentskog zbora su po položaju
članovi Senata Sveučilišta u Dubrovniku.
(2) Članovi Skupštine sudjeluju u radu tijela Sveučilišta u Dubrovniku u skladu sa Statutom
Sveučilišta u Dubrovniku.
(3) Članovi tijela Sveučilišta u Dubrovniku biraju se natpolovičnom većinom glasova svih članova
Skupštine.
(4) Mandat studentskih predstavnika u tijelima Sveučilišta u Dubrovniku određen je općim
aktima Sveučilišta u Dubrovniku.

V. FINACIRANJE RADA STUDENTSKOG ZBORA

Članak 27.
(1) Studentski zbor primarno se financira iz proračuna Ministarstva znanosti i obrazovanja
Republike Hrvatske.
(2) Studentski zbor može se financirati i od strane Sveučilišta u Dubrovniku, Studentskog centra
Dubrovnik te putem ostalih donacija.
(3) Studentski zbor dužan je dijelom financijskih sredstava financirati studentske projekte.
(4) Studentski zbor dužan je raspisati natječaj za prijavu studentskih projekata.
(5) Sve uvjete i pravila za prijavu i financiranje Studentskih projekata određena su Pravilnikom o
financiranju Studentskog zbora, studentskih programa, projekata i drugih studentskih
aktivnosti.
(6) Studentski zbor pobliže određiva uvjete natječajem za prijavu studentskih projekata.
(7) 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.
(8) Korisnici proračunskih sredstava Studentskog zbora dužna su namjenski trošiti doznačena
sredstva u skladu sa Zakonom, Statutom i proračunom Studentskog zbora te Sveučilištu
dostaviti izvješće odmah po izvršenom projektu.
VI. OPĆI AKTI
Članak 28.
(1) Statut je temeljni akt Studentskog zbora.
(2) Statut Studentskog zbora donosi Senat na prijedlog Skupštine koja donosi Odluku
natpolovičnom većinom glasova svih članova Skupštine.
(3) Izmjene i dopune Statuta donose se na istovjetan način na koji je donesen Statut.
(4) Skupština može donijeti i Poslovnik rada Skupštine u skladu sa Statutom i Zakonom.
(5) Ostali opći akti moraju biti u skladu sa ovim Statutom i Zakonom.

Predsjednik Studentskog zbora
Amar Omerčahić

Rektor Sveučilišta
prof.dr.sc. Nikša Burum

