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Temeljem članka 2., stavka 1. Statuta Studentskog zbora Filozofskog fakulteta u Splitu, a na
prijedlog Studentskog zbora Filozofskog fakulteta u Splitu Fakultetsko vijeće Filozofskog
fakulteta u Splitu na 20. sjednici u akad. god. 2017./2018. održanoj dana 25. 9. 2018. godine,
donosi

STATUT STUDENTSKOG ZBORA
FILOZOFSKOG FAKULTETA U SPLITU

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Studentski zbor Filozofskog fakulteta u Splitu je nezavisna, nepolitička, nestranačka,
nevladina i neprofitna organizacija studenata dodiplomskih, preddiplomskih,
diplomskih, integriranih i poslijediplomskih studija na Filozofskom fakultetu u
Splitu koja poštuje načelo jednakosti svih građana te svačija 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.
(2) Statut Studentskog zbora (u daljnjem tekstu: Statut) je temeljni akt kojim se uređuju
pitanja u svezi Studentskog zbora (u daljnjem tekstu: Studentski zbor) Filozofskog
fakulteta u Splitu (u daljnjem tekstu: Fakultet).
Članak 2.
(1)

Statut donosi Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta (u daljnjem tekstu:
Fakultetsko vijeće) na prijedlog Studentskog zbora, pri čemu za njega treba glasati
većina od ukupnog broja studentskih predstavnika u Fakultetskom vijeću.
(2)
Prijedlog Statuta Studentski zbor usvaja dvotrećinskom većinom glasova ukupnog
broja članova Studentskog zbora.
(3)
Izmjene i dopune Statuta donose se na način i u postupku predviđenom za donošenje
ovog Statuta.
Članak 3.
(1)






(2)

Statutom Studentskog zbora pobliže se uređuje:
zadaće Studentskog zbora,
način rada Studentskog zbora,
tijela pojedinog tijela Studentskog zbora, i to njihov sastav, način izbora i nadležnost,
način izbora predstavnika studenata u tijela Fakulteta,
odgovornost tijela i članova Studentskog zbora za neispunjavanje povjerenih im
poslova vezanih uz rad Studentskog zbora,
ostala pitanja važna za rad Studentskog zbora.
Sve imenice rodnoga značenja korištene u ovom Statutu u muškom rodu odnose se na
osobe muškoga i ženskoga spola.
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Članak 4.
Puni naziv Studentskog zbora je „Studentski zbor Filozofskog fakulteta u Splitu“.
Skraćeni naziv Studentskoga zbora je: SZFFST.
Međunarodni naziv Studentskog zbora je: „Student Union of the Faculty of
Humanities and Social Sciences – Split“.
Sjedište Studentskog zbora je u Splitu, u poslovnom prostoru Fakulteta na adresi
Poljička cesta 35.

(1)
(2)
(3)
(4)

Članak 5.
(1) Studentski zbor Fakulteta ima pečat i logotip.
(2) Logotip Studentskog zbora Fakulteta je kvadratnog oblika, plave boje, istaknuta dva
slova „S,Z“ koja su dijelom spojena, na vrhu slova „S“ je akademska kapa, u gornjem
desnom kutu je istaknut poslovni pečat Fakulteta, a u desnom donjem kutu akronim
„FFST“.
(3) Pečat Studentskog zbora kružnog je oblika, promjera 38 mm, a istovjetnog je sadržaja
kao i logotip Studentskog zbora Fakulteta
II. NAČELA I ZADAĆE STUDENTSKOG ZBORA
Članak 6.
(1)

(2)
(3)

(4)








Studentski zbor je izborno predstavničko tijelo studenata preddiplomskih, diplomskih,
integriranih i poslijediplomskih studija na Fakultetu, čija su prava i obveze definirani
Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (u daljnjem
tekstu: Zakon), Statutom Sveučilišta u Splitu, Statutom Studentskog zbora Sveučilišta
u Splitu, Statutom Fakulteta i ovim Statutom.
Studentski zbor sudjeluje u radu Studentskoga zbora Sveučilišta u Splitu u skladu sa
Zakonom, Statutom Studentskoga zbora Sveučilišta u Splitu i ovim Statutom.
Studenti sudjeluju u upravljanju Fakultetom kroz Studentski zbor kao izborno
predstavničko tijelo studenata Fakulteta koje štiti interese studenata kroz sudjelovanje
u odlučivanju u tijelima Fakulteta.
Studentski zbor na Fakultetu:
bira i r a z r j e š a v a predsjednika i zamjenika predsjednika Studentskog zbora
Fakulteta,
bira i r a z r j e š a v a studentske predstavnike u Studentski zbor Sveučilišta u Splitu i
druga tijela Sveučilišta u Splitu, Fakultetsko vijeće i druga tijela Fakulteta sukladno
Statutu Fakulteta,
bira i r a z r j e š a v a studentske predstavnike u odgovarajuće organizacije, ustanove i
trgovačka društva kojima je osnivač Fakultet,
imenuje i r a z r j e š a v a studentskog pravobranitelja (koji nije nužno član Studentskog
zbora),
donosi plan i program rada Studentskog zbora,
predlaže Statut Studentskog zbora Fakultetskom vijeću,
donosi opće akte Studentskog zbora, ako Zakonom ili Statutom Studentskog zbora
Sveučilišta u Splitu nije drukčije određeno,
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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,
predlaže nadležnim tijelima Fakulteta plan financiranja studentskih aktivnosti,
nadgleda rad studentskih udruga pri Fakultetu,
obavlja druge poslove od interesa za studente Fakulteta.

III. NAČIN RADA STUDENTSKOG ZBORA
Članak 7.
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

Studentski zbor radi na sjednicama koje saziva predsjednik Studentskog zbora (u
daljnjem tekstu: predsjednik) ili drugo Statutom ovlašteno tijelo najmanje jednom u
mjesec dana, osim tijekom mjeseca kolovoza.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Studentskog zbora na pisani zahtjev jedne
četvrtine članova Studentskog zbora. Takav zahtjev sadrži i prijedlog dnevnog reda.
Ako predsjednik ne sazove sjednicu u roku od osam dana od dana podnošenja
zahtjeva, smatra se da je sjednica legitimno sazvana za termin istaknut u podnesenom
zahtjevu, a podnositelj zahtjeva za održavanje sjednice predsjedava tom sjednicom.
Poziv na sjednicu upućuje se članovima Studentskog zbora pisanim ili elektroničkim
putem, u pravilu pet dana, a najkasnije dva dana prije dana određenog za održavanje
sjednice. Poziv na sjednicu sadržava najmanje dan, sat i mjesto održavanja sjednice,
prijedlog dnevnog reda, odgovarajuće materijale za pitanja koja se predlažu za dnevni
red te zapisnik prethodne sjednice.
Sjednica Studentskog zbora može se održati i elektroničkim putem ako nije riječ o
odlukama za koje je propisano tajno glasovanje.
Članak 8.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima.
Glasački listići moraju biti iste veličine, iste boje i oblika te ovjereni pečatom.
Sadržaj glasačkog listića u svakom pojedinom slučaju utvrđuje predsjedavajući
sjednice, ovisno o sadržaju prijedloga o kojem se glasuje.
Svaki član Studentskog zbora dobiva po jedan listić, koji po ispunjavanju stavlja u
glasačku kutiju.
Glasački listić koji nije pravilno ispunjen, odnosno iz kojeg se ne može utvrditi za što
je član glasovao, smatra se nevažećim.
Studentski zbor može, na prijedlog predsjednika, imenovati povjerenstvo za provedbu
tajnog glasovanja te utvrditi pravila za pojedino glasovanje.
Članak 9.

(1)

Djelovanje Studentskog zbora je javno. Sjednice Studentskog zbora su javne, osim ako
nije drugačije propisano Statutom Studentskog zbora Filozofskog fakulteta u Splitu.

(2)

Studentski zbor ostvaruje javnost svojeg rada putem službene mrežne stranice
Fakulteta, sredstvima javnog informiranja, održavanjem tribina i na druge načine koje
propiše Studentski zbor.
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(3)

(4)

(5)
(6)

Pravo i obvezu sudjelovanja u radu na sjednici imaju svi članovi Studentskog zbora. U
slučaju spriječenosti ili odsutnosti, člana Studentskog zbora zamjenjuje njegov
zamjenik.
Studentski zbor može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna natpolovična
većina članova. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova, ako Statutom
nije propisano drukčije.
O tijeku sjednice vodi se zapisnik koji najmanje sadrži: popis nazočnih, dnevni red,
zaključke po svakoj točki dnevnog reda te potpis zapisničara i predsjedavajućega.
Sjednici Studentskog zbora može prisustvovati svaki student Fakulteta te druge
zainteresirane osobe, uz prethodnu najavu. U radu na sjednici mogu sudjelovati, bez
prava odlučivanja, sve osobe koje se pozovu na sjednicu.

IV. SASTAV STUDENTSKOG ZBORA
Članak 10.
(1)

(2)
(3)

(4)

Studentski zbor Fakulteta čine studenti Fakulteta koje studenti izaberu na izborima
za Studentski zbor, provedenim sukladno Zakonu, Statutu Studentskog zbora
Sveučilišta u Splitu, Pravilima za provedbu izbora za Studentski zbor i ostalim
relevantnim aktima.
Na svim izbornim listama trebaju biti uključeni studenti svake vrste i razine studija
koji se izvodi na Fakultetu.
Broj članova Studentskog zbora koji se bira za naredni mandat utvrđuje se odlukom
dekana o raspisu izbora za Studentski zbor, a na način da se bira najmanje 15 % od
ukupnog broja članova Fakultetskog vijeća u tekućem mandatu.
Promjene u ukupnom broju članova Fakultetskog vijeća ne povlače za sobom
promjene broja studentskih predstavnika u tekućem mandatu.
Članak 11.

Mandat članova Studentskog zbora izabranih na izborima za Studentski zbor počinje
početkom sljedeće akademske godine nakon provedenih izbora, traje dvije godine i
može se jednom ponoviti.
(2)
Mandat člana Studentskog zbora prestaje prije isteka vremena na koje je izabran:
 prestankom statusa studenta, osim u slučaju prelaska s preddiplomskog na diplomski
studij u roku od mjesec dana
 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
 danom podnošenja ostavke,
 ako u posljednje dvije godine studija nije sakupio minimalno 60 ECTS bodova,
 ako zbog objektivnih okolnosti nije u stanju obavljati dužnost,
 ako krši odredbe Zakona i Statuta, nanosi štetu Studentskom zboru ili svojim
ponašanjem povrijedi ugled Studentskog zbora ili nekog od njegovih članova,
 više od 2 puta neopravdano izostane, odnosno ako izostane ukupno tri puta tijekom
jedne akademske godine.
(3) Odluku o pokretanju postupka razrješenja donosi Studentski zbor na temelju pisanog
obrazloženog prijedloga jedne trećine ukupnog broja članova Studentskog zbora ili na
temelju prijedloga predsjednika.
(1)
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(4) U postupku odlučivanja o razrješenju, članu se mora pružiti mogućnost očitovanja o
razlozima za razrješenje.
(5) Studentski zbor o razrješenju člana odlučuje tajnim glasovanjem dvotrećinskom većinom
glasova ukupnog broja članova Studentskog zbora.
(6) Ako studentu koji je izabran za člana Studentskog zbora prestane mandat prije isteka
vremena na koje je izabran, zamjenjuje ga njegov zamjenik. U slučaju da to nije
moguće, Studentski zbor dužan je izabrati novog člana i njegovog zamjenika u roku od
30 dana od prestanka mandata člana.
(7) Tako izabrani član i zamjenik imaju mandat koji odgovara mandatu člana i zamjenika
umjesto kojih su izabrani.
(8) Odlukom o razrješenju dužnosti člana Studentskog zbora prestaje mandat člana.
Članak 12.
(1)





Član Studentskog zbora dužan je:
sudjelovati u radu Studentskog zbora i tijela u koja ga je Studentski zbor izabrao ili
imenovao,
izvještavati Studentski zbor o radu tijela u koja ga je Studentski zbor izabrao ili
imenovao u vremenskim periodima predviđenim ovim Statutom, najmanje jednom u 2
mjeseca
poštivati odredbe Zakona, Statuta Fakulteta i ovog Statuta ili na njima temeljenih
odluka,
izvještavati svog zamjenika o radu Studentskog zbora.
Članak 13.

Tijela Studentskog zbora su:
 predsjednik Studentskog zbora,
 zamjenik predsjednika Studentskog zbora,
 Predsjedništvo Studentskog zbora,
 tajnik Studentskog zbora,
 studentski pravobranitelj.
Članak 14.
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

Studentski zbor ima privremena povjerenstva koja osniva radi provođenja svojih
djelatnosti i rješavanja konkretnih zadataka.
Sva povjerenstva imaju minimalno tri člana koji se izabiru između članova
Studentskoga zbora i koji potom između sebe biraju predsjednika i dopredsjednika
povjerenstva.
Studentski zbor svojom odlukom definira ustroj i djelokrug rada pojedinog
povjerenstva.
Sva povjerenstva dužna su najmanje jednom u tri mjeseca podnijeti Studentskom
zboru izvještaj o svojem radu.
Privremena povjerenstva su:
 Povjerenstvo za praćenje kvalitete studijskog procesa,
 Povjerenstvo za studentski standard,
 Povjerenstvo za organizaciju zabavnih aktivnosti.
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V. 1. PREDSJEDNIK STUDENTSKOG ZBORA
Članak 15.
(1)

(2)
(3)








(3)

(4)
(5)

(5)

(7)
(8)

Studentski zbor ima predsjednika koji predstavlja i zastupa Studentski zbor,
koordinira njegov rad i obavlja druge poslove predviđene općim aktima Fakulteta i
Studentskog zbora.
Predsjednik je ujedno i član Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu.
Predsjednik:
saziva i predsjedava sjednicama Studentskoga zbora i predlaže dnevni red sjednica,
predlaže Studentskom zboru izbor zamjenika predsjednika, trećeg člana predsjedništva
i tajnika Studentskog zbora,
potpisuje sve akte i odluke Studentskoga zbora i brine se o njihovoj provedbi,
snosi odgovornost za financije Studentskog zbora,
podnosi Studentskom zboru godišnje pismeno izvješće o radu i financijsko izvješće,
brine se o svim prostorijama koje su dodijeljene Studentskom zboru na korištenje,
vodi evidenciju i izdaje odgovarajuće potvrde (po sadržaju, danima i satima aktivnosti)
članovima Studentskog zbora i drugim studentima koji su od Studentskog zbora
izabrani u njegova tijela ili tijela Filozofskog fakulteta u Splitu
obavlja sve druge aktivnosti koje mu Studentski zbor stavi u nadležnost.
Predsjednika Studentskog zbora zamjenjuje njegov zamjenik najdulje do tri mjeseca
od dana kad je utvrđena spriječenost. Zamjenik predsjednika Studentskoga zbora (u
daljnjem tekstu: zamjenik) u slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika ima sve
njegove ovlasti i obavlja sve njegove poslove utvrđene Zakonom i ovim Statutom, s
tim da sve akte i dokumentaciju potpisuje uz oznaku “PO” (po ovlaštenju).
Mandat predsjednika i zamjenika traje jednu godinu i može se jednom ponoviti.
Predsjednik Studentskog zbora za vrijeme trajanja mandata ne smije biti i čelnik
studentske udruge ili druge organizacije koja se financira preko Studentskog zbora ni
student pojedinac čiji se vlastiti programi financiraju preko Studentskog zbora.
Predsjednik se bira javnim glasovanjem, natpolovičnom većinom glasova ukupnog
broja članova Studentskog zbora. Ako niti jedan od predloženika ne dobije potreban
broj glasova, u drugom krugu izbora, u koji ulaze dva predloženika s najvećim brojem
glasova, smatra se izabranim kandidat koji je dobio većinu glasova nazočnih. Ako u
prvom krugu glasovanja jedan od kandidata dobije veći broj glasova od ostalih, ali ne i
potrebnu većinu glasova, a preostala dva ili više kandidata dobiju jednak broj glasova,
za kandidate koji dijele drugo mjesto s jednakim brojem glasova organizirat će se
dodatni krug glasovanja, nakon kojeg kandidat s najvećim brojem glasova, uz
kandidata koji je u prvom krugu dobio najveći broj glasova, ide u drugi krug
glasovanja.
Ako u drugom krugu glasovanja niti jedan od predloženika ne dobije većinu glasova,
postupak izbora predsjednika se ponavlja u roku ne duljem od 30 dana.
Na postupak izbora zamjenika predsjednika primjenjuju se odredbe kojima se
utvrđuje postupak izbora predsjednika.
Članak 16.

(1)



Predsjednik može biti razriješen dužnosti prije isteka mandata na koji je izabran:
ako sam zatraži razrješenje,
ako ne ispunjava dužnosti predsjednika,
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(2)

(3)
(4)

(4)
(6)

(5)

(6)

ako krši odredbe Zakona, Statuta ili drugih općih akata Studentskog zbora i Fakulteta
ili na njima temeljenih odluka,
ako zlouporabi svoj položaj ili prekorači svoje ovlasti,
ako narušava ili ne poštuje odluke Fakultetskog vijeća ili drugih tijela Fakulteta,
ako svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koju obnaša,
trajno izgubi sposobnost obavljanja dužnosti
prestankom statusa studenta Fakulteta ili istekom mandata člana Studentskog
zbora.
Odluku o pokretanju postupka razrješenja donosi Studentski zbor na temelju
pisanog obrazloženog prijedloga jedne trećine ukupnog broja članova Studentskog
zbora.
U postupku odlučivanja o razrješenju, predsjedniku se mora pružiti mogućnost
očitovanja o razlozima za razrješenje.
Prilikom odlučivanja o razrješenju zbog razloga navedenih u stavku 1. ovog
članka alinejama 2., 3., 4., 5. i 6., posebno se mora uzeti u obzir težina povrede,
nastale posljedice, stupanj odgovornosti te druge okolnosti koje utječu na
donošenje odluke.
Studentski zbor o razrješenju predsjednika odlučuje tajnim glasovanjem
dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova Studentskog zbora.
Odluka kojom se Predsjednik razrješava dužnosti mora biti pisano izrađena i
obrazložena te otpremljena razriješenom Predsjedniku u roku od osam dana nakon
njezina donošenja.
Studentski zbor će na istoj sjednici, nakon donošenja odluke o razrješenju
predsjednika, donijeti odluku o imenovanju vršitelja dužnosti predsjednika, najdulje na
vrijeme od tri mjeseca.
Na postupak razrješenja zamjenika predsjednika primjenjuje se odredbe kojima se
utvrđuje postupak razrješenja predsjednika.

V. 2. PREDSJEDNIŠTVO STUDENTSKOG ZBORA
Članak 17.
(1)

(2)







(3)

Članove Predsjedništva Studentskog zbora (u daljnjem tekstu: Predsjedništvo) čine
predsjednik koji ujedno predsjedava Predsjedništvom, zamjenik predsjednika i treći
član kojeg, na prijedlog predsjednika, bira Studentski zbor javnim ili tajnim
glasovanjem na vrijeme od godinu dana.
Predsjedništvo:
predlaže nacrt Statuta Studentskog zbora članovima istog,
vodi poslovanje Studentskog zbora,
podnosi Studentskom zboru izvješće o radu i poslovanju Studentskog zbora
daje mišljenje o financiranju studentskih udruga koje djeluju na Fakultetu,
predlaže osnivanje odbora i drugih povremenih radnih tijela i o tome podnosi izvješće
Studentskom zboru,
predlaže Studentskom zboru članove povjerenstava koja djeluju pri Fakultetu,
obavlja druge poslove u okviru svoje nadležnosti.
Predsjedništvo ima pravo poduzimati pravne radnje u ime i za račun Studentskog
zbora do iznosa od 5.000,00 HRK.
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Članak 18.
(1) Predsjedništvo može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna natpolovična
većina članova Predsjedništva, a odluke donosi natpolovičnom većinom nazočnih članova.
V. 3. TAJNIK STUDENTSKOG ZBORA
Članak 19.
(1)

(2)





Studentski zbor ima tajnika kojeg se bira natpolovičnom većinom glasova ukupnog
broja članova, na mandatno razdoblje od jedne godine. Mandat tajnika može se
jednom ponoviti.
Tajnik Studentskog zbora:
vodi zapisnike sa sjednica Studentskog zbora,
vodi i čuva arhivu Studentskog zbora,
obavlja stručne i druge poslove za potrebe predsjednika i Predsjedništva, u skladu s
općim aktima Studentskog zbora,
osigurava pridržavanje odredbama ovog Statuta i drugih općih akata Studentskog
zbora, Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama te Statuta i
drugih općih akata Fakulteta.

V. 4. STUDENTSKI PRAVOBRANITELJ
Članak 20.
(1)

Studentskog pravobranitelja imenuje Studentski zbor iz reda studenata Fakulteta, koji
ne moraju nužno biti članovi Studentskog zbora.
Za studentskog pravobranitelja može biti imenovan svaki student koji ispunjava iste
uvjete kao i kandidati za članove Studentskog zbora, propisane Zakonom i Statutom
Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu te ovim Statutom.
Odluku o imenovanju studentskog pravobranitelja donosi Studentski zbor javnim
glasovanjem, natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova.
Mandat Studentskog pravobranitelja traje jednu godinu i može se jednom ponoviti.
Studentski pravobranitelj može biti razriješen i prije isteka mandata na koji je
imenovan.
Na postupak razrješenja studentskog pravobranitelja primjenjuju se odredbe kojima se
utvrđuje postupak razrješenja predsjednika Studentskog zbora.

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

Članak 21.
(1)






Studentski pravobranitelj:
prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s
nadležnim tijelima Fakulteta,
savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava,
može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava,
dužan je obavijestiti nadležne institucije ukoliko otkrije nepravilnosti u radu
predsjednika, zamjenika predsjednika, Predsjedništva, bilo kojeg člana Studentskog
zbora, odnosno studenta ili djelatnika Fakulteta,
sudjeluje na zajedničkim sjednicama pravobranitelja svih sastavnica Sveučilišta u
Splitu radi usklađivanja zajedničkog rada i djelovanja,
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(2)

obavlja druge poslove utvrđene Statutom Fakulteta.
O svom radu studentski pravobranitelj izvješćuje Studentski zbor najmanje
jednom u tri mjeseca.

VI. PREDSTAVNICI STUDENATA U TIJELIMA FAKULTETA
Članak 22.
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

Studentski zbor izabire svoje predstavnike u Fakultetsko vijeće i druga tijela i
povjerenstva Fakulteta sukladno odredbama Statuta i drugih općih akata Fakulteta.
Studentski zbor bira svoje predstavnike u Fakultetsko vijeće iz reda članova
Studentskog zbora, na način da osigura ravnomjernu zastupljenost svih razina i vrsta
studija Fakulteta. U sastav Fakultetskog vijeća ulazi onoliko studenata koliko je
potrebno da se zadovolji zakonska odredba od 15% od ukupnog broja članova
Fakultetskog vijeća, a njihov se točan broj određuje zaokruživanjem na prvi bliži cijeli
broj. Studenti svih vrsta i razina studija biraju se u omjeru i količini ukupnog broja
studenata Fakulteta.
Studentski predstavnici u Fakultetskom vijeću biraju se javnim glasovanjem, na
svakoj konstitucijskoj, odnosno izbornoj sjednici. Izabrani su oni kandidati koji su
redom dobili najveći broj glasova.
Mandat studentskih predstavnika u Fakultetskom vijeću traje dvije godine i može se
jednom ponoviti.
Studentski predstavnik u Fakultetskom vijeću može biti razriješen dužnosti prije isteka
mandata na koji je izabran u skladu sa člankom 9. ovog Statuta.
U slučaju prestanka mandata studentskog predstavnika prije isteka vremena na koje je
izabran u Fakultetskom vijeću zamjenjuje ga njegov zamjenik, a ako i zamjeniku
prestane mandat prije vremena na koje je izabran, provest će se izbori unutar
Studentskog zbora Fakulteta za novog studentskog predstavnika u Fakultetskom
vijeću. U slučaju da to nije moguće provest će se izbori za novog člana Studentskog
zbora i njegovog zamjenika.
Tako izabrani član i zamjenik imaju mandat koji odgovara mandatu člana i
zamjenika umjesto kojih su izabrani.
Članak 23.

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

Studentski zbor, iz reda studenata Fakulteta koji nisu nužno i članovi Studentskog
zbora, bira u Vijeće odsjeka dva studentska predstavnika te njihove zamjenike.
Studentski predstavnici u radu Vijeća odsjeka sudjeluju s pravom odlučivanja
sukladno propisima Fakulteta.
Mandat studentskih predstavnika i njihovih zamjenika u Vijeću odsjeka traje dvije
godine i može se jednom ponoviti.
Studentski predstavnik u Vijeću odsjeka može biti razriješen dužnosti prije isteka
mandata na koji je izabran sukladno odredbama ovog Statuta kojima se utvrđuje
postupak razrješenja člana Studentskog zbora.
U slučaju prestanka mandata studentskog predstavnika u Vijeću odsjeka prije isteka
vremena na koje je izabran zamjenjuje ga njegov zamjenik, a ako i zamjeniku prestane
mandat prije vremena na koje je izabran, Studentski zbor izabrat će u Vijeće odsjeka
novog studentskog predstavnika i njegovog zamjenika.
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(6)

Tako izabrani član i zamjenik imaju mandat koji odgovara mandatu člana i zamjenika
umjesto kojih su izabrani.
Članak 24.

(1)

(2)
(3)

(4)

Studentski zbor izabire studentske predstavnike u Etičko povjerenstvo, Povjerenstvo
za izdavačku djelatnost, Odbor za unapređivanje kvalitete, Knjižnični odbor,
Povjerenstvo za nastavu i druga privremena i stalna povjerenstva i odbore Fakulteta u
skladu s propisima koji reguliraju ustroj i rad tih tijela.
Studentski predstavnici u tim tijelima izabiru se javnim glasovanjem, natpolovičnom
većinom glasova prisutnih članova Studentskoga zbora.
Kandidati za studentske predstavnike u navedenim tijelima moraju biti studenti
Fakulteta koji ispunjavaju uvjete za člana Studentskoga zbora propisane Zakonom i
ovim Statutom.
Studentski predstavnici u navedenim tijelima dužni su najmanje jednom godišnje
podnositi izvještaj Studentskom zboru o svom radu u tijelima u koja su izabrani.

VII. IZBORI ZA STUDENTSKI ZBOR I BIRAČKO PRAVO
Članak 25.
(1)

(2)
(3)

U izborima za Studentski zbor imaju pravo sudjelovati svi studenti, sukladno
Zakonu o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, Statutu Fakulteta i
ovom Statutu.
Za studentskog predstavnika ne može se kandidirati student koji u posljednje dvije
godine studija nije sakupio minimalno 60 ECTS bodova.
Uvjeti iz stavka 2. ovoga članka ne primjenjuju se na one studente čiji studijski
programi onemogućuju ispunjenje tog uvjeta.
Članak 26.

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

Izbori za Studentski zbor održavaju se u pravilu između 15. i 30. ožujka svake
druge akademske godine.
Izbore raspisuje dekan Fakulteta najmanje 30 dana prije njihova održavanja te je
dužan putem službene mrežne stranice Fakulteta i oglasne ploče izvijestiti o
raspisanim izborima.
Dekan Fakulteta imenuje Izborno povjerenstvo koje provodi izbore, najmanje 45
dana prije održavanja izbora.
Kandidature se podnose Izbornom povjerenstvu u pismenom obliku, najkasnije 10
dana prije održavanja izbora, a objavljuju se najmanje 8 dana prije provođenja izbora.
Izbori su pravovaljani ukoliko na istima bude prijavljen dovoljan broj kandidatura za
popunu potrebnog broja članova Studentskog zbora sukladno odluci dekana o
raspisivanju izbora za Studentski zbor.
Članak 27.

(1)

Izborno povjerenstvo ima pet članova. Tri člana povjerenstva i njihove zamjenike
predlaže Studentski zbor, a dva člana povjerenstva i njihove zamjenike predlaže
Fakultetsko vijeće iz reda nastavnog osoblja. Izborno povjerenstvo imenuje dekan
Fakulteta.
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(2)
(3)

Izborno povjerenstvo imenuje Birački odbor i utvrđuje popis birača.
Dekan Fakulteta dužan je dostaviti popis birača Izbornom povjerenstvu minimalno 15
dana prije održavanja izbora.
Izborno povjerenstvo obvezuje se u roku od 72 sata od zatvaranja birališta u pismenom
i digitalnom obliku dostaviti službene rezultate izbora i zapisnike o radu svih
imenovanih tijela dekanu Fakulteta i Studentskom zboru.

(4)

Članak 28.
(1)

Prigovori na tijek i rezultate izbornog postupka podnose se Povjerenstvu za prigovore
u roku od 24 sata od objavljivanja rezultata.
Povjerenstvo za prigovore ima pet članova. Dva člana povjerenstva i njihove
zamjenike predlaže Studentski zbor, a tri člana povjerenstva i njihove zamjenike
predlaže Fakultetsko vijeće iz reda nastavnog osoblja. Povjerenstvo za prigovore
imenuje dekan Fakulteta.
Članovi Izbornog povjerenstva i članovi Biračkog odbora, kandidati na izborima i
članovi Studentskog zbora s važećim mandatom ne mogu biti istodobno i članovi
Povjerenstva za prigovore.

(2)

(3)

Članak 29.
(1)

(2)
(3)

(5)














Studentski zbor samostalno donosi Pravilnik za provedbu izbora za Studentski zbor (u
daljnjem tekstu: Pravilnik), kao opći akt kojim se kojim se pobliže određuje izborni
postupak, a koji je u skladu sa ovim Statutom.
Pravilnik donosi Studentski zbor dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja
članova.
Pravilnik se donosi najkasnije 60 dana prije održavanja izbora, u suprotnom se na
odgovarajući način primjenjuje opći akt koji je donio Studentski zbor Sveučilišta u
Splitu.
Pravilnikom se propisuje izborni postupak, a posebice:
način predlaganja i utvrđivanja kandidata,
uvjeti za pravovaljanost kandidatura,
način provedbe izbora,
tijela za provođenje izbora,
vođenje biračkog popisa,
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
postupku,
sudjelovanje promatrača,
način postupanja za slučaj jednakog broja glasova pojedinih kandidata,
način podnošenja prigovora na tijek i rezultate izbornog postupka,
sastav i djelokrug Povjerenstva za prigovore.
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Članak 30.
(1)

(2)

(3)

Nakon provedenih studentskih izbora i isteka svih žalbenih rokova dekan Fakulteta
proglašava izbore pravovaljanima, čime počinje teći rok od 15 dana za konstituiranje
novog saziva Studentskog zbora.
Na konstitucijskoj sjednici izabiru se sljedeća tijela Studentskog zbora: predsjednik,
zamjenik predsjednika, tajnik Studentskog zbora i studentski pravobranitelj te se
potvrđuje izbor predsjednika i njegovog zamjenika kao predstavnike Studentskog
zbora Fakulteta u Studentskom zboru Sveučilišta u Splitu.
Konstitucijsku sjednicu saziva dekan Fakulteta, a obavezno joj prisustvuju, osim
članova i zamjenika izabranih u Studentski zbor, predsjednik dotadašnjeg saziva ili
njegov zamjenik i tajnik Fakulteta. Potrebna je dvotrećinska većina predstavnika
novoizabranog saziva kako bi sjednica bila valjana.

VIII. FINANCIRANJE RADA STUDENTSKOG ZBORA
Članak 301
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

Studentski zbor nije pravna osoba, a raspolaže sredstvima za svoj rad u sklopu
računa Fakulteta.
Redovito poslovanje Studentskog zbora financira se iz proračuna Sveučilišta i/ili
sredstava koja se u proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za rad studentskih
organizacija.
Predsjednik u ime Studentskog zbora raspolaže dodijeljenim sredstvima iz proračuna.
Predsjednik Studentskog zbora dužan je redovito izvještavati članove Studentskoga
zbora o korištenju proračunskih sredstava, a jednom godišnje u ime Predsjedništva
podnosi i detaljan izvještaj o utrošenim sredstvima u okviru izvješća o radu i
poslovanju Studentskog zbora.
Za svaku transakciju veću od 2,000.00 HRK predsjedniku je potrebna prethodna
suglasnost Studentskog zbora.
Članak 32.

(1)

(2)
(3)

Studentski zbor može, ukoliko raspolaže za to dostatnim sredstvima, raspisati javni
natječaj za financiranje studentskih projekata koje provode studentske organizacije ili
pojedini studenti Fakulteta.
Odluku o raspisivanju natječaja iz prethodnog stavka donosi Studentski zbor.
Studentski zbor koji je raspisao javni natječaj ne može na natječaj prijaviti svoj
studentski projekt.
Članak 33.

(1)

(2)

Studentski zbor dužan je imenovati Povjerenstvo za provedbu natječaja. Povjerenstvo
ima pet članova. Tri člana povjerenstva čine studenti imenovani od strane Studentskog
zbora Fakulteta, a dva člana zaposlenici Fakulteta predloženi od strane dekana.
Član povjerenstva ne može biti student pojedinac ili osoba koja je član studentske
organizacije koja je prijavila projekt na natječaj.
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Članak 34.
(1)

Povjerenstvo za provedbu natječaja podnosi Studentskom zboru prijedloge raspodjele
financijskih sredstava. Odluku o raspodjeli financijskih sredstava donosi Fakultetsko
vijeće na prijedlog Studentskog zbora.
Članak 35.

(1)

Proračunski fondovi, kriteriji za natječaj te način vrednovanja studentskih projekata
koje provode studentske organizacije ili pojedini studenti, osim Studentskog zbora,
propisuju se općim aktom kojeg predlaže Studentski zbor, natpolovičnom većinom
svih članova, a donosi Fakultetsko vijeće.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 36.
(1)

(2)

Studentski predstavnici izabrani na izborima za Studentski zbor provedenima
30.05.2017. godine nastavljaju s radom kao Studentski zbor sukladno odredbama ovog
Statuta, do provođenja novih redovitih izbora, odnosno do početka mandata novog
saziva Studentskog zbora.
Izabrani predstavnici studenata u Fakultetskom vijeću i Vijeću odsjeka nastavljaju
s radom kao članovi navedenih tijela do isteka mandata, odnosno do početka mandata
novog saziva Studentskog zbora. U slučaju da pojedinom predstavniku prestane
članstvo u Studentskom zboru, u Studentskom zboru i Fakultetskom vijeću zamijenit
će ga njegov zamjenik izabran na studentskim izborima.
Članak 37.

(1)
(2)

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na službenoj mrežnoj stranici
Fakulteta i oglasnoj ploči u sjedištu Fakulteta.
Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Studentskog zbora
Filozofskog fakulteta u Splitu od 27. svibnja 2008. godine te izmjene i dopune istog,
donesene 23. ožujka 2011. godine.

Tajnica Studentskog zbora:
Ivana Bošnjak

Predsjednica Studentskog zbora:

Karla Kozina
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