
Na temelju članka 7. Zakona o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama 
(„Narodne novine“ br. 71/07) i čl. 29 Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, a na prijedlog 
Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Senat Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli na 20. 
sjednici održanoj 4. srpnja 2018. godine donosi sljedeći 
 

S T A T U T 

STUDENTSKOG ZBORA SVEUČILIŠTA JURJA DOBRILE U PULI 

 
DIO PRVI  

UVODNE ODREDBE 

Predmet uređenja 
Članak 1. 

Ovim Statutom Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (u daljnjem tekstu: 
Studentski zbor) uređuje se ustrojstvo, zadaće, nadležnost i način rada Studentskog zbora, 
pravo studenata na predstavljanje u tijelima Sveučilišta, financiranje Studentskog zbora te 
prava i obveze članova i tijela Studentskog zbora kao studentskog izbornog predstavničkog 
tijela koje štiti interese studenata, sudjeluje u odlučivanju u tijelima Sveučilišta i predstavlja 
studente u sustavu visokog obrazovanja kao i druga pitanja vezana uz djelovanje 
Studentskog zbora.  

 
Donošenje Statuta Studentskog zbora i njegovih izmjena i dopuna 

Članak 2. 
(1) Statut Studentskog zbora donosi Senat Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (u daljnjem testu: 
Senat) na prijedlog Studentskog zbora većinom glasova svih članova Senata, pri čemu za 
Statut treba glasovati većina od ukupnog broja studentskih predstavnika u Senatu.  
(2) Sve izmjene i dopune Statuta Studentskog zbora donose se na način i u postupku koji je 
predviđen za njegovo donošenje. 
 

Rodna neutralnost izraza 
Članak 3.  

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i 
ženski rod. 
 

Načela djelovanja Studentskog zbora 
Članak 4. 

(1)   Djelovanje Studentskog zbora temelji se na načelu jednakosti svih studenata te isključuje 
svaku diskriminaciju studenata po bilo kojoj osnovi. 
(2)   Članstvo u Studentskom zboru je dobrovoljno. 
 

Naziv, sjedište i pečat 
Članak 5. 

(1) Puni naziv Studentskog zbora je: Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.  
(2) Skraćeni naziv glasi: Studentski zbor Pula.  
(3) Međunarodni naziv je: Student Union of the Juraj Dobrila University of Pula.  
(4) Sjedište Studentskog zbora je u Puli, na adresi Zagrebačka 30. 
(5) Studentski zbor ima pečat okruglog oblika, promjera 38 mm, koji je obodno ispisan punim 
nazivom: Republika Hrvatska, Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Pula. 
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(6) U okviru svojih temeljnih djelatnosti tijela Studentskog zbora imaju pravo i obvezu služiti 
se nazivom, grbom i pečatom Studentskog zbora. 

 

DIO DRUGI 

KONSTITUIRANJE I RAD STUDENTSKOG ZBORA I NJEGOVIH TIJELA 

POGLAVLJE I. 
SASTAV, IZBORI I MANDAT STUDENTSKOG ZBORA 

Biračko pravo  
Članak 6. 

(1) U izborima za Studentski zbor imaju pravo sudjelovati (birati i biti birani) svi studenti 
Sveučilišta sukladno Zakonu o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (u 
daljnjem tekstu: Zakon), ovom Statutu i općem aktu Studentskog zbora kojim se propisuje 
izborni postupak.  
(2) Članove Studentskog zbora biraju studenti Sveučilišta na neposrednim izborima između 
kandidata navedenih na izbornoj listi. 
(3) Kandidat za studentskog predstavnika ne može biti student koji u posljednje dvije godine 
studija nije ostvario minimalno 60 ECTS ili koji drugi put ponavlja godinu tijekom studija. 
 

Sastav studentskog zbora  
Članak 7. 

(1) Sastav Studentskog zbora čine predstavnici studenata koji se biraju na razini znanstveno-
nastavnih sastavnica (u daljnjem tekstu: sastavnica) Sveučilišta i predstavnici studenata koji 
se biraju na razini Sveučilišta. 
(2) Svaka sastavnica je zastupljena u Studentskom zboru s jednim predstavnikom studenata. 
Na razini Sveučilišta biraju se tri predstavnika studenata. 
(3) Broj i zastupljenost članova Studentskog zbora može biti i drugačiji ako za pojedine 
sastavnice nema prijavljenih kandidata, ali broj članova Studentskog zbora ne može biti 
manji od broja koji odgovara broju studentskih predstavnika u Senatu Sveučilišta. 
(4) Posebnim općim aktom Studentskog zbora propisuje se način predlaganja i utvrđivanja 
kandidata te izborni postupak.  

 
Održavanje i raspisivanje izbora 

Članak 8. 
(1) Izbori za Studentski zbor održavaju se u pravilu između 15. i 30. ožujka svake druge 
akademske godine. 
(2) Izbore raspisuje rektor najmanje 30 dana prije njihova održavanja te imenuje izborno 
povjerenstvo koje provodi izbore. 
(3) Izbori za Studentski zbor se provode sukladno Zakonu te općem aktu Studentskog zbora iz 
stavka 4. prethodnog članka. 

 
Trajanje mandata 

Članak 9. 
Mandat članovima Studentskog zbora izabranim na izborima počinje početkom akademske 
godine koja slijedi nakon provedenih izbora, a traje dvije godine i može se jednom ponoviti. 
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Prestanak mandata 
Članak 10. 

(1) Mandat članu Studentskog zbora prestaje: 
- prestankom statusa studenta 
- ako u posljednje dvije godine studija nije ostvario minimalno 60 ECTS  
- danom podnošenja pisane ostavke predsjedniku Studentskog zbora 
- donošenjem odluke Studentskog zbora o razrješenju ako zbog objektivnih okolnosti nije u 
stanju obavljati dužnost, ako krši odredbe Statuta i drugih općih akata Sveučilišta, ako 
povredi ugled odnosno nanese štetu Sveučilištu ili Studentskom zboru  
- pravomoćnošću odluke kojom mu je izrečena stegovna mjera zbog teže povrede 
studentskih obveza ili 
- ako se bez opravdanog razloga izostane s tri sjednice Studentskog zbora tijekom jedne 
akademske godine. 
(3) Ako članu Studentskog zbora prestane mandat prije isteka vremena na koje je izabran, 
zamjenjuje ga kandidat za člana Studentskog zbora koji je sljedeći na izbornoj listi s koje je 
student izabran, s mandatom koji odgovara mandatu člana kojeg zamjenjuje. 
(4) Ako je nemoguće provesti zamjenu člana Studentskog zbora na način predviđen u 
prethodnom stavku, raspisat će se izbori za novog člana Studentskog zbora. Tako izabrani 
član ima mandat koji odgovara mandatu člana umjesto kojeg je izabran. 
(5) Ako je nemoguće provesti zamjenu i ako se na raspisani izbor za novog člana Studentskog 
zbora ne javi niti jedan kandidat koji ispunjava uvjete za člana Studentskog zbora, Studentski 
zbor će do kraja mandata djelovati bez predstavnika studenata kojemu je mandat prestao. 

 
Razrješenje člana  

Članak 11. 
(1) Prijedlog za razrješenje člana Studentskog zbora mogu podnijeti najmanje dva člana u 
pisanom obliku. Prijedlog mora biti obrazložen. Prijedlog se podnosi predsjedniku 
Studentskog zbora. 
(2) Odluku o razrješenju člana donosi Studentski zbor na prvoj sljedećoj sjednici 
natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova. 

 
POGLAVNJE II. 

DJELOKRUG RADA 
Poslovi  

Članak 12. 
Studentski zbor:  
- bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednika Studentskog zbora te imenuje studentskog 
pravobranitelja 
- imenuje studentske predstavnike u pojedina tijela Sveučilišta, u vijeća pojedinih sastavnica, 
te preko tako imenovanih predstavnika sudjeluje u radu i odlučivanju tih tijela 
- imenuje studentske predstavnike u odgovarajuće organizacije, ustanove i trgovačka društva 
kojima je osnivač Sveučilište  
- donosi odluku o razrješenju člana Studentskog zbora u za to propisanom postupku 
- donosi plan i program rada Studentskog zbora 
- brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom 
standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente  
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- predlaže nadležnim tijelima Sveučilišta financijski plan prihoda i rashoda Studentskog zbora 
- potiče izvannastavne aktivnosti studenata   
- predlaže Senatu donošenje Statuta Studenskog zbora kao i njegove izmjene i dopune  
- predlaže Senatu donošenje drugih općih akata kad je to predviđeno propisima  
- donosi opće akte Studentskog zbora, ako Zakonom ili ovim Statutom nije drugačije 
određeno i 
- obavlja i druge poslove koji su od interesa za studente Sveučilišta. 

 
POGLAVLJE III. 

TIJELA STUDENTSKOG ZBORA 
Vrste tijela 
Članak 13. 

(1) Studentski zbor ima predsjednika i zamjenika predsjednika te pojedina stalna ili 
povremena radna tijela ili odbore.  
(2) Predsjednik i zamjenika predsjednika su članovi Senata Sveučilišta kao predstavnici 
studenata. 
 

Predsjednik Studentskog zbora i mandat 
Članak 14. 

(1) Predsjednik Studentskog zbora (u daljnjem tekstu: predsjednik): 
- predstavlja i zastupa Studentski zbor 
- koordinira radom Studentskog zbora  
- saziva sjednice Studentskog zbora, priprema dnevni red te predsjedava sjednicama 
- izrađuje odluke, zaključke i druge akte prihvaćene na sjednici Studentskog zbora 
- utvrđuje prijedloge općih i pojedinačnih akata koje donosi Studenski zbor  
- izrađuje prijedlog financijskog plana Studentskog zbora 
- provodi odluke Studentskog zbora i brine o njihovu izvršavanju 
- sudjeluje u radu Senata Sveučilišta kao predstavnik studenata 
- obavlja druge poslove predviđene općim aktima Sveučilišta i Studentskog zbora.   
(2) Predsjednik jednom godišnje podnosi Studentskom zboru i Senatu Sveučilišta izvješće o 
svom radu i poslovanju Studentskog zbora. 
(3) Predsjednik za svoj rad odgovora Studentskom zboru.  
(4) Mandat predsjednika traje akademsku godinu i može se jednom ponoviti. 

 
Zamjenik predsjednika Studentskog zbora i mandat 

Članak 15. 
(1) Zamjenik predsjednika Studentskog zbora (u daljnjem tekstu: zamjenik predsjednika) 
obavlja povjerene mu poslove iz djelokruga rada predsjednika, pomaže predsjedniku u radu,  
te ga u slučaju spriječenosti zamjenjuje. Zamjenik predsjednika sudjeluje u radu Senata 
Sveučilišta kao predstavnik studenata. 
(2) Mandat zamjenika predsjednika traje akademsku godinu i može se jednom ponoviti. 
 

Način provođenja izbora predsjednika i zamjenika predsjednika 
Članak 16. 

(1) Predsjednika i zamjenika predsjednika bira Studentski zbor, tajnim glasovanjem 
natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova Studentskog zbora iz reda 
predloženih kandidata, na sjednici Studentskog zbora. 
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(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, ukoliko je predložen samo jedan kandidat za 
predsjednika ili zamjenika predsjednika, Studentski zbor može odlučiti da se o predsjedniku 
ili zamjeniku predsjednika glasuje javno. 
 

Kandidati za predsjednika i zamjenika predsjednika  
Članak 17. 

(1) Kandidat za predsjednika i zamjenika predsjednika može biti samo član Studentskog 
zbora. 
(2) Kandidate za predsjednika i zamjenika predsjednika mogu predlagati svi članovi 
Studentskog zbora na sjednici na kojoj se izbor provodi. 
 

Provođenje glasovanja  
Članak 18. 

(1) Sjednica Studentskog zbora na kojoj se bira predsjednik i zamjenik predsjednika nakon 
provedenih studentskih izbora predsjedava rektor Sveučilišta. 
(2) Redoslijed kandidiranja i glasovanja provodi se na način da se prvo kandidira i bira 
predsjednik Studentskog zbora, a nakon toga zamjenik predsjednika.  
 

Povjerenstvo za provođenje glasovanja 
Članak 19. 

(1) Glasovanjem za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika rukovodi povjerenstvo od 
dva člana koje imenuje Studentski zbor na sjednici na kojoj se izbor provodi. 
(2) Članovi povjerenstva ne mogu biti kandidati za predsjednika i zamjenika predsjednika 
Studenskog zbora. 
(3) Povjerenstvo sastavlja glasačke listiće, nadzire glasovanje, prebrojava glasove, sastavlja 
zapisnik o provedenom glasovanju i objavljuje rezultate. 
(4) Zapisnik o provedenom glasovanju mora sadržavati najmanje: datum održavanja izbora, 
broj prisutnih članova Studentskog zbora, imena kandidata i rezultate glasovanja. 
 

Glasački listići za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika 
Članak 20. 

(1) Glasački listići su iste veličine, boje i oblika i ovjereni su pečatom Studentskog zbora.  
(2) Na glasačkom listiću se ispisuju imena svih kandidata prema abecednom redu prezimena 
s rednim brojem ispred. 
(3) Povjerenstvo priprema onaj broj glasačkih listića koji odgovara broju članova Studentskog 
zbora. 
 

Glasovanje za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika 
Članak 21. 

(1) Član Studentskog zbora može glasovati samo jednim glasačkim listićem, i to osobno te 
samo za kandidata navedenog na glasačkom listiću. 
(2) Važeći glasački listić je listić iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi 
kandidat za kojeg je član Studentskog zbora glasovao. 
(3) Član Studentskog zbora glasuje tako da na glasačkom listiću zaokružuje redni broj ispred 
imena kandidata. 
(4) Nevažeći glasački listić je: 
- nepopunjeni glasački listić 
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- listić na kojem je član Studentskog zbora glasovao za više od jednog kandidata 
- listić iz kojega se ne može sigurno i nedvojbeno utvrditi za kojeg je kandidata član 
Studentskog zbora glasovao. 
 

Rezultati glasovanja 
Članak 22. 

(1) Ako se za izbor predsjednika ili zamjenika predsjednika prijavi više od dva kandidata i niti 
jedan ne dobije potrebnu većinu glasova predviđenu člankom 16. ovog Statuta, provodi se 
drugi krug izbora između dva kandidata koji su u prvom krugu dobili najveći broj glasova. 
(2)  Ako u drugom krugu nitko od dva kandidata ne dobije dovoljan broj glasova, glasovanje 
će se ponoviti. 
(3) Ako niti nakon ponovljenog glasovanja niti jedan od kandidata ne dobije potrebnu većinu 
glasova, sjednica na kojoj se provodi izbor za predsjednika ili zamjenika predsjednika odgađa 
se za tjedan dana. 
(4) Na ponovljenoj sjednici izbor se provode na način predviđen člancima od 17. do 22. ovog 
Statuta. 
 

Prestanak mandata predsjednika i zamjenika predsjednika 
Članak 23. 

(1) Mandat predsjedniku, odnosno zamjeniku predsjednika Studentskog zbora prestaje: 
- istekom mandata na koji je izabran 
- prestankom mandata člana Studentskog zbora 
- danom podnošenja pisane ostavke ili  
- danom donošenja odluke o razrješenju.  
(2) U slučaju da mandat predsjedniku prestane na način predviđen podstavcima 2, 3 ili 4 
prethodnog stavka, dužnost predsjednika preuzima njegov zamjenik do isteka mandata na 
koji je predsjednik izabran. 
(3) U slučaju mandata zamjeniku predsjednika prestane na način predviđene podstavcima 2, 
3 ili 4 iz stavka 1. ovog članka ili na način iz stavka 2. ovog članka, novi zamjenik bira se 
sukladno odredbama ovoga Statuta za izbor zamjenika predsjednika. 
(4) Sjednica Studentskog zbora na kojoj se bira predsjednik i zamjenik predsjednika zbog 
isteka mandata mora se održati najmanje mjesec dana prije njegova isteka. 
 

Razrješenje predsjednika ili zamjenika predsjednika 
Članak 24. 

(1) Predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika može biti razriješen prije isteka mandata na 
koji je izabran ako: 
- zlorabi položaj predsjednika, odnosno zamjenika  
- svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koju obnaša 
- krši odredbe ovog Statuta ili drugih općih akata Studentskog zbora i Sveučilišta 
- ne izvršava odluke Studentskog zbora i Sveučilišta ili postupa protivno njima ili 
- u drugim opravdanim slučajevima.  
(2) Postupak razrješenja pokreće se na pisani prijedlog najmanje 1/3 članova Studentskog 
zbora. Prijedlog kojim se traži razrješenje mora biti obrazložen uz navođenje razloga  zbog 
kojih se razrješenje traži. 
(3) Pisani prijedlog se dostavlja svim članovima Studentskog zbora.  
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(4) O razrješenju odlučuje Studentski zbor tajnim glasovanjem, natpolovičnom većinom 
glasova svih članova Studentskog zbora na sjednici uz primjenu članka 21. ovog Statuta. 
(5) Sjednicu Studentskog zbora na kojoj se odlučuje o razrješenju dužan je sazvati 
predsjednik u roku od 15 dana od dana primitka obrazloženog prijedloga. 
(6) Ako predsjednik ne sazove sjednicu u predviđenom roku, predlagatelji sami mogu sazvati 
sjednicu. 
 

Radna tijela i odbori 
Članak 25. 

(1) Studentski zbor može osnivati stalna ili povremena radna tijela i odbore za obavljanje 
pojedinih djelatnosti iz područja rada Studentskog zbora. 
(2) Radna tijela i odbori osnivaju se i ukidaju odlukom Studentskog zbora. Odlukom o 
osnivanju određuje se i djelokrug rada radnog tijela ili odbora.  
(3) Za svoj rad, radna tijela i odbori odgovorni su Studentskom zboru te su dužni podnositi 
izvješća o radu najmanje jednom godišnje ili po izvršenom poslu, odnosno na traženje 
Studentskog zbora. 
 

POGLAVLJE IV. 
SJEDNICE STUDENTSKOG ZBORA 
Sazivanje i održavanje sjednica 

Članak 26. 
(1) Studentski zbor radi na sjenicama koje saziva i kojima predsjedava predsjednik 
Studentskog zbora, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika. 
(2) Sjednice se održavaju prema potrebi, najmanje jednom u mjeseca dana osim, tijekom 
mjeseca kolovoza. 
(3) Predsjednik je dužan sazvati sjenicu Studentskog zbora na pisani zahtjev najmanje 1/4 
članova Studentskog zbora. Takav zahtjev sadrži i prijedlog Dnevnog reda sjednice. 
(4) Ako predsjednik ne sazove sjednicu u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva, 
predlagatelji mogu sami sazvati sjednicu. 

 
Poziv 

Članak 27. 
(1) Poziv za sjednicu upućuje se članovima Studentskog zbora u pravilu tjedan dana prije 
održavanja sjednice, a najkasnije tri dana prije određenog dana održavanja. 
(2) Uz poziv, članovima se dostavlja prijedlog Dnevnog reda zajedno s materijalima za 
pojedine točke te zapisnik s prethodne sjednice. 

 
Prisutnost na sjednicama 

Članak 28. 
(1) Sjednice Studentskog zbora su javne.  
(2) Članovi Studentskog zbora imaju pravo i obvezu prisustvovati i sudjelovati na sjednicama 
Studentskog zbora. 
(3) U radu sjednice, bez prava odlučivanja, mogu sudjelovati i druge osobe koje se pozovu na 
sjednicu (rektor, prorektori, čelnici sastavnica, glavni tajnik i dr.). 
(4) Sjednicama Studentskog zbora imaju pravo prisustvovati studenti Sveučilišta. 
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Dnevni red 
Članak 29. 

(1) Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku sjednice na prijedlog predsjedavajućeg. 
(2) Svaki član Studentskog zbora može predložiti dopunu dnevnog reda uz obrazloženje. O 
dopuni dnevnog reda Studentski zbor odlučuje bez rasprave. 
 

Tijek sjednice 
Članak 30. 

(1) Nakon utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu i odlučivanje po točkama dnevnog 
reda. 
(2) Predsjedavajući daje riječ članovima po redu kojim su se javili za riječ. 
(3) Red na sjedni osigurava predsjedavajući. 
(4) Po zaključenju rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda, predsjedavajući prema 
dostavljenom prijedlogu te primjedbama iznesenim na raspravi, formulira sadržaj odluke ili 
zaključka o kojem će se glasovati. 
 

POGLAVLJE V. 
ODLUČIVANJE 

Donošenje odluka 
Članak 31. 

(1) Studentski zbor može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici prisutna natpolovična 
većina svih članova Studentskog zbora. 
(2) Studentski zbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova, ako ovim Statutom ili 
drugim aktom Studentskog zbora nije drugačije propisano. 
(3) Odluke se donose javnim glasovanjem, osim ako tajnost glasovanja nije predviđena ovim 
Statutom ili drugim općim aktom Studentskog zbora.   
(4) U slučaju podijeljenog broja glasova odlučuje glas predsjednika, osim ako se u pitanju o 
kojem se odlučuje predsjednik nalazi u sukobu interesa. 
 

Javno glasovanje 
Članak 32. 

(1) Javno glasovanje se provodi dizanjem ruke. 
(2) Glasovanje dizanjem ruke provodi se tako da predsjedavajući prvo poziva članove 
Studentskog zbora da se izjasne tko je za prijedlog, zatim tko je protiv prijedloga te tko se 
suzdržao od glasovanja. 
(3) Nakon glasovanja predsjedavajući objavljuje rezultate glasovanja te utvrđuje je li 
prijedlog o kojem se glasovalo prihvaćen ili odbijen. 
 

Tajno glasovanje 
Članak 33. 

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. 
 

Glasački listići 
Članka 34. 

(1) Glasački listići su iste veličine, boje i oblika i ovjereni su pečatom Studentskog zbora.  
(2) Za tajno glasovanje izrađuje se broj glasačkih listića koji odgovara ukupnom broju članova 
Studentskog zbora. 
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(3) Sadržaj glasačkog listića u svakom pojedinom slučaju utvrđuje predsjednik Studentskog 
zbora, ovisno o sadržaju prijedloga o kojem se glasuje. 
 

Provođenje tajnog glasovanja 
Članak 35. 

(1) Član Studentskog zbora može glasovati samo jednim glasačkim listićem, i to osobno te 
samo za kandidata odnosno prijedlog naveden na glasačkom listiću. 
(2) Važeći glasački listić je listić iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi 
kandidat odnosno prijedlog za kojeg je član Studentskog zbora glasovao. 
(3) Član Studentskog zbora glasuje tako da na glasačkom listiću zaokružuje redni broj ispred 
imena kandidata odnosno prijedloga za koji glasuje, odnosno zaokruživanjem jedne od riječi 
ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN. 
(4) Nevažeći glasački listić je: 
– nepopunjeni glasački listić 
– listić na kojem je član Studentskog zbora glasovao za veći broj kandidata od broja 
kandidata koji se bira ili za više od dozvoljenog broja prijedloga te 
– listić iz kojega se ne može sigurno i nedvojbeno utvrditi za kojeg je kandidata odnosno 
prijedlog član Studentskog zbora glasovao. 
 

Objava rezultata tajnog glasovanja 
Članak 36. 

(1) Nakon što su svi nazočni članovi Studentskog zbora predali glasačke listiće i nakon što je 
predsjedavajući objavio završetak glasovanja, prelazi se na utvrđivanje rezultata glasovanja. 
(2) Rezultat glasovanja utvrđuje se na osnovi predanih glasačkih listića. 
(3) Rezultat glasovanja utvrđuje i objavljuje predsjedavajući na istoj sjednici na kojoj je 
provedeno tajno glasovanje. 
(4) Predsjedavajući objavljuje koliko je članova Studentskog zbora primilo glasačke listiće, 
koliko je članova Studentskog zbora glasovalo, broj nevažećih glasačkih listića te rezultate 
glasovanja. 
(5) Nakon objave, predsjedavajući proglašava koji su kandidati izabrani ili imenovani, 
odnosno koji je prijedlog prihvaćen. 
 

Elektroničko glasovanje 
Članak 37. 

(1) U iznimnim slučajevima Studentski zbor može, ako zbog hitnosti donošenja odluke 
sjednicu nije moguće organizirati i održati u primjerenom roku, odluku donijeti elektroničkim 
putem.  
(2) Poziv za elektroničko glasovanje, s materijalima za točku o kojoj se glasuje, dostavlja se 
svim članovim Studentskog zbora na adresu elektroničke pošte. Uz poziv za elektroničko 
glasovanje, određuje se vrijeme glasovanja koje ne može biti kraće od 24 sata od dostave 
poziva. 
(3) U slučaju elektroničkog glasovanja, odluka se donosi većinom glasova svih članova 
Studentskog zbora. 
(4) Dostavljeni glasovi se ispisuju, a o provedenom glasovanju se sastavlja zapisnik. 
(5) O rezultatima glasovanja predsjednik Studentskog zbora obavještava sve članove u roku 
od 24 sata od završetka glasovanja.  
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Završetak sjednice i zapisnik 
Članak 38. 

(1) Kad se dnevni red sjednice iscrpi, predsjedavajući zaključuje sjednicu. 
(2) O radu sjednice Studentskog zbora sastavlja se zapisnik koji sadrži: datum i sat početka, 
odnosno završetka sjednice, popis nazočnih i odsutnih članova Studentskog zbora, popis 
drugih osoba koje su prisustvovale sjednici, prihvaćeni dnevni red sjednice, zaključke po 
svakoj točki dnevnog reda i sadržaj donesenih odluka te potpis zapisničara i 
predsjedavajućeg. 
(3) Zapisnik se potvrđuje na sljedećoj sjednici Studentskog zbora. 
 

Akti Studentskog zbora 
Članka 39. 

(1) Akte Studentskog zbora potpisuje predsjednik Studentskog zbora te iz ovjerava službenim 
pečatom. 
(2) Opći akti Studentskog zbora objavljuju se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama 
Sveučilišta. 
(3) Pojedinačni akti dostavljaju se osobama na koje se odnose. 

 
POGLAVLJE VI 

PREDSTAVNICI STUDENATA U TIJELIMA SVEUČILIŠTA 
Predstavnici studenta u Senatu Sveučilišta 

Članak 40. 
Predstavnici studenta u Senatu Sveučilišta su predsjednik Studentskog zbora i zamjenik 
predsjednika. 
 

Predstavnici studenata u drugim tijelima Sveučilišta 
Članak 41. 

(1) Studentski zbor imenuje predstavnike studenata u druga tijela Sveučilišta i sastavnica. 
(2) Studentski zbor imenuje predstavnike studenata u organizacije, ustanove i trgovačka 
društva kojima je osnivač Sveučilište. 
(3) Za studentske predstavnike iz prethodna dva stavka ne može biti imenovan student koji 
ne ispunjava uvjete kandidata za člana Studentskog zbora propisane Zakonom i ovim 
Statutom. 
 

Sudjelovanje u radu tijela Sveučilišta 
Članak 42. 

(1) Studentski predstavnici dužni su sudjelovati u radu tijela Sveučilišta i sastavnica u koja su 
imenovati te redovito izvješćivati Studentski zbor o radu i odlukama tih tijela. 
(2) Ako imenovani predstavnici ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju dužnosti iz prethodnog 
stavka, predsjednik Studentskog zbora pokrenut će postupak razrješenja i imenovanja novog 
predstavnika za ostalo razdoblje trajanja mandata.  
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POGLAVLJE VII 
STUDENTSKI PRAVOBRANITELJ 
Imenovanje i trajanje mandata  

Članak 43. 
(1) Studentski zbor imenuje studentskog pravobranitelja na vrijeme od jedne godine. 
Mandat studenskog pravobranitelja može se jednom ponoviti. 
(2) Imenovanju Studentskog pravobranitelja prethodi javni poziv za imenovanje studentskog 
pravobranitelja koji raspisuje i objavljuje Studentski zbor na mrežnim stranicama Sveučilišta i 
oglasnoj ploči. 
(3) Za studentskog pravobranitelja može biti imenovan student koji ispunjava uvjete za člana 
Studenskog zbora predviđene Zakonom i Statutom. 
(4) Studentski pravobranitelj je samostalna u svom radu. Njegov rad se temelji na načelima 
povjerljivosti, objektivnosti, ravnopravnosti i transparentnosti.  

 
Javni poziv za imenovanje  

Članak 44. 
(1) Javni poziv za imenovanje studentskog pravobranitelja sadrži: rok za prijavu koji ne može 
biti kraći od osam dana, odredbu tko može predložiti kandidate za studentskog 
pravobranitelja te dodatne uvjete koje mora ispunjavati student da bi mogao biti imenovan 
studentskim pravobraniteljem. 
(2) Ako se na javni poziv prijavi više studenta koji ispunjavaju uvjete za studentskog 
pravobranitelje, Studentski zbor provodi glasovanje o svim prijavljenim kandidatima. 
(3) Studentski pravobranitelj se izabire i imenuje na sjednici Studentskog zbora javnim 
glasovanjem.  
(4) Ako se glasuje o tri ili više kandidata i niti jedan ne dobije potrebnu većinu, provodi se 
drugi krug glasovanja u kojem se studentski pravobranitelj bira između dva kandidata koji su 
u prvom krugu glasovanja dobili najveći broj glasova.  
(5) Glasovanje se ne provodi ako se na javni poziv prijavio samo jedan kandidat. Studentski 
zbor u tom slučaju imenuje kandidata koji se prijavio pod uvjetom da ispunjava sve 
propisane uvjete. 
(6) Ako se na objavljeni javni poziv ne prijavi niti jedan kandidat, poziv će se ponoviti u roku 
od mjesec dana. 

 
Djelokrug rada  

Članak 45. 
(1) 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 interesa 
- prema potrebi, sudjeluje u radu na sjednicama Studentskog zbora te surađuje sa 
Studentskim zborom na polju ostvarivanja studentskih prava 
- nadzire provedbu studentskih izbora i 
- obavlja druge poslove od interesa za ostvarivanje studentskih prava.  
(2) Studentski pravobranitelj jednom semestralno podnosi Studentskom zboru izvješće o 
svome radu. 
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Prestanak mandata  
Članak 46. 

(1) Mandat studentskom pravobranitelju prestaje: 
- istekom vremena na koje je imenovan  
- danom podnošenja pisane ostavku ili 
- razrješenjem. 
(2) Ostavka na mjesto studentskog pravobranitelja podnosi se predsjedniku Studentskog 
zbora. 
(2) Studentski zbor može razriješiti studentskog pravobranitelja prije isteka mandata ako: 
- svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koju obnaša 
- krši odredbe ovog Statuta ili drugih općih akata Studentskog zbora i Sveučilišta 
- ne izvršava svoje obveze ili 
- redovito ne podnosi izvješća o svome radu . 
(3) Postupak razrješenja studentskog pravobranitelja pokreće se na pisani prijedlog 
predsjednika ili najmanje 1/3 članova Studentskog zbora. Prijedlog kojim se traži razrješenje 
studentskog pravobranitelja mora biti obrazložen te se u njemu moraju navesti razlozi  zbog 
kojih se razrješenje traži.  
(4) Odluka o razrješenju donosi se javnim glasovanjem. 

 
Prostor za rad  

Članak 47. 
Sveučilište je dužno osigurati studentskom pravobranitelju prostor i opremu potrebnu za 
rad.  
 

POGLAVLJE VIII 
FINANCIRANJE I RASPOREĐIVANJE SREDSTAVA STUDENTSKOG ZBORA 

Financiranje  
Članak 48. 

(1) Rad Studentskog zbora financira se iz proračuna Sveučilišta. 
(2) Rad Studentskog zbora, studentskih udruga i drugih organizacija studenata može se 
financirati i iz drugih izvora sukladno Zakonu i Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju.  
(3) Studentski zbor autonomno raspolaže sredstvima za svoj rad koja se vode na računu 
Sveučilišta, sukladno zakonu i općem aktu Sveučilišta.  

 
Financijski plan 49. 

(1) Svi prihodi i rashodi Studentskog zbora utvrđuju se Financijskim planom koji donosi Senat 
Sveučilišta na prijedlog Studentskog zbora. 
(2) Izvješće o izvršenju Financijskog plana podnosi Studentski zbor Senatu Sveučilišta 
najkasnije do ožujka iduće kalendarske godine. 

 
Studentski programi 

Članak 50. 
(1) Studentski zbor dužan je raspisati javni natječaj za financiranje studentskih programa koje 
provode studentske organizacije ili pojedini studenti. 



13 
 

(2) Način provođenja javnog natječaja te proračunski fondovi, kriteriji za natječaj i način 
vrednovanja studentskih programa propisuju se općima aktom Sveučilišta kojeg predlaže 
studentski zbor natpolovičnom većinom svih članova, a donosi Senat Sveučilišta.  

 
DIO TREĆI 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Opći akti 
Članak 51. 

(1) Sveučilište i Studentski zbor su dužni opće akte predviđene ovim Statutom donijeti ili 
uskladiti s odredbama Statura u roku od 60 dana od dana njegova stupanja na snagu. 
(2) Studentski zbor je dužan pokrenuti postupak imenovanja studentskog pravobranitelja na 
način propisan ovim Statutom u roku u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu. 
 

Prestanak važenja dosadašnjih propisa 
Članak 52. 

(1) Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Studentskog zbora Sveučilišta 
Jurja Dobrile u Puli (Klasa: 003-08/08-02/53-01, Ur. broj: 380/08-01-1) koji je donio Senat 
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli na sjednici održanoj 15. veljače 2008. godine. 
(2) Akti doneseni temeljem ranijeg Statuta primjenjivat će se i nakon prestanka njegova 
važenja dok ovlaštena tijela ne postupe sukladno članku 51. ovog Statuta.  
 

Stupanje na snagu 
Članak 53. 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na mrežnim stranicama Sveučilišta.  
 
 

                                                                                                               Rektor  
                                                                                                               Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 
                                                                                                                Prof. dr. sc. Alfio Barbieri,v.r. 

 
 
 
 

KLASA: 003-05/18-01/05 
URBROJ: 380-01-18-1 
U Puli, 4. srpnja 2018. godine 
 
 
Statut Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli objavljen je na mrežnim stranicama 
Sveučilišta Juraj Dobrile u Puli dana ____________, stupio je na snagu dana 
__________________ . 
 
 


