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Na temelju članka 7. Zakona o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama te 

članaka 15. i 16. Statuta Libertas međunarodnog sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: 

Sveučilište), Senat  Sveučilišta na sjednici održanoj u Zagrebu dana 3.6.2020. donio je 

 

 

 

STATUT 

 

STUDENTSKOG ZBORA  

 

OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Temeljni akt Studentskog zbora Sveučilišta (u daljnjem tekstu: Studentski zbor) je Statut 

Studentskog zbora Sveučilišta kojim se pobliže uređuje ustrojstvo Studentskog zbora, načini 

odlučivanja putem tijela Studentskog zbora, te druga pitanja. 

 

Članak 2. 

Statut donosi Senat većinom glasova ukupnog broja članova, na prijedlog Studentskog zbora. 

 

Članak 3. 

Studentski zbor je studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u 

odlučivanju u tijelima Sveučilišta i predstavlja studente u sustavu visokoga obrazovanja. 

 

Studentski zbor je nepolitička, nestranačka, nevladina i neprofitabilna studentska organizacija 

koja poštuje načelo o nedopustivosti diskriminacije zbog rase, spola, jezika, vjere, političkoga ili 

drugog uvjerenja, nacionalnoga ili socijalnoga podrijetla, imovine, rođenja, naobrazbe i 

društvenoga položaja. 

 

Studentski zbor upisuje se u Upisnik studentskih zborova kojeg vodi Ministarstvo znanosti, 

obrazovanja i športa Republike Hrvatske. 

 

Članak 4. 

U okviru svojih temeljnih djelatnosti, tijela Studentskog zbora imaju pravo i obvezu služiti se 

nazivom, grbom i pečatom Studentskog zbora Sveučilišta. 
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NAZIV, SJEDIŠTE I PEČAT 

 

Članak 5. 

Puni naziv Studentskog zbora Sveučilišta je: Studentski zbor Libertas međunarodnog sveučilišta 

u Zagrebu. 

U međunarodnim odnosima Studentski zbor nastupa pod engleskim nazivom: Student Union of 

Libertas University. 

 

Članak 6. 

Sjedište Studentskog zbora Sveučilišta je u Zagrebu, Trg J. K. Kennedyja 6b.. 

 

Članak 7. 

Pečat Studentskog zbora Sveučilišta okruglog je oblika. U sredini je znak Sveučilišta, a okolo 

znaka u kružnom pojasu piše „Studentski zbor Sveučilišta“. Pečat je promjera 38 milimetara. 

Pečat  studentskog zbora čuva i za njegovu upotrebu odgovoran je  

predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta. 

 

NAČELA I TEMELJNE ZADAĆE 

 

Članak 8. 

Studentski zbor Sveučilišta u svom je djelovanju autonoman. 

 

Članak 9. 

Studenti u Studentskom zboru su ravnopravni bez obzira na društveni položaj, starost, 

nacionalnost, jezik, rasu, spol, državljanstvo, spolnu orijentiranost, vjeroispovijest, političko 

uvjerenje ili bilo koju drugu osobnu okolnost. 

 

Članak 10. 

Studentski zbor i njegova tijela organizirani su na demokratski način. 

 

Članak 11. 

Djelovanje Studentskog zbora je javno.  

 

Članak 12. 

Studentski zbor : 

 bira studentske predstavnike u tijela Sveučilišta u skladu s općim aktima Sveučilišta,  

 bira i razrješuje Predsjednika i zamjenika Predsjednika Studentskog zbora,  

 bira studentske predstavnike u odgovarajuće organizacije, ustanove i trgovačka društva     

            kojima je osnivač Sveučilište,  

 donosi plan i program Studentskog zbora, 

 bira studentskog pravobranitelja, 
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 brine o kvaliteti života studenata, a posebice kvaliteti nastavnog procesa, studentskom    

            standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente,  

 brine o ustroju i provedbi studentskih programa i drugih programa od interesa za studente, 

 predlaže Upravi Sveučilišta Plan financiranja studentskih aktivnosti, 

 potiče i osmišljava izvannastavne aktivnosti studenata, 

 donosi opće akte Studentskog zbora, ako Zakonom o studentskom zboru i drugim  

             studentskim organizacijama te ovim Statutom nije drukčije određeno, 

 obavlja i druge poslove od interesa za studente.  

 

 

SASTAV STUDENTSKOG ZBORA  

 

Članak 13. 

Studentski zbor Sveučilišta čine studenti koji studiraju na studijima koji se ustrojavaju i izvode na 

Sveučilištu, a koje studenti izaberu na izborima između kandidata navedenih na izbornoj listi. 

 

Članak 14. 

Studentski zbor radi na sjednicama koje saziva predsjednik po potrebi, a najmanje dva puta 

tijekom semestra. 

Dnevni red sjednice Studentskog zbora predlaže Predsjednik Studentskog zbora. 

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Studentskoga zbora na pisani zahtjev jedne četvrtine 

članova Studentskog zbora. Takav zahtjev sadrži i prijedlog dnevnoga reda. Ako predsjednik ne 

sazove sjednicu u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva, predlagatelji mogu sami sazvati 

sjednicu. 

 

Članak 15. 

Studentski zbor može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina 

članova.  

Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova. 

O radu sjednice vodi se zapisnik koji sadrži popis nazočnih, dnevni red, zaključke po svakoj točki 

dnevnog reda, te potpis zapisničara i predsjedavajućeg.  

Zapisničara imenuje Predsjednik Studentskog zbora u dnevnom redu sjednice 
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TIJELA STUDENTSKOG ZBORA  

 

Članak 16. 

Tijela Studentskog zbora su Predsjedništvo i odbori. 

 

 

PREDSJEDNIŠTVO STUDENTSKOG ZBORA 

 

Članak 17. 

Predsjedništvo Studentskog zbora čine predsjednik Studentskog i njegov zamjenik. Predsjednika 

Studentskog zbora i njegovog zamjenika bira Studentski zbor. 

 

Mandat predsjednika i zamjenika traje jednu akademsku godinu i može se još jednom ponoviti. 

 

Predsjednik Studentskog zbora i njegov zamjenik biraju se tajnim glasovanjem na 

konstituirajućoj sjednici Studentskog zbora, na sjednici Studentskog zbora koju saziva 

Predsjednik Studentskog zbora najkasnije mjesec dana prije isteka svog mandata, ili, po potrebi, 

na izvanrednoj sjednici Studentskog zbora. 

 

Za Predsjednika Studentskog zbora izabran je student koji dobije najviše glasova članova 

Studentskog zbora, a za njegovog zamjenika student koji je dobio drugi po redu broj glasova. 

 

 

Članak 18. 

Predsjedništvo Studentskog zbora: 

 predlaže Statut i druge opće akte Studentskog zbora, 

 zastupa interese studenata na sveučilišnim tijelima, 

 podnosi Studentskom zboru izvješće o radu i poslovanju Studentskog zbora, 

 imenuje i razrješava povjerenike, 

 daje mišljenje o financiranju studentskih udruga koje djeluju na području Sveučilišta, 

 predlaže proračun, 

 obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom Studentskog zbora. 

 

 

Članak 19. 

Predsjedniku Studentskog zbora i njegovom zamjeniku prestaje funkcija: 

 istekom mandatnog razdoblja za koje su izabrani, 

 gubitkom statusa studenta, 

 njegovim razrješenjem. 
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                                                         Članak 20. 

Predsjednik Studentskog zbora i njegov zamjenik mogu biti razriješeni s dužnosti prije isteka 

mandata ako: 

 ne ispunjavaju svoje dužnosti, 

 zlouporabe svoje ovlasti, 

 svojim ponašanjem povrijede interese Studentskog zbora, 

 to sami zatraže. 

 

Članak 21. 

Odluku o razrješenju Predsjednika i/ili njegovog zamjenika donosi Studentski zbor tajnim 

glasovanjem, većinom glasova ukupnog broja svojih članova. 

 

Članak 22. 

Ako Predsjedniku Studentskog zbora prestane mandat prije isteka vremena na koje je izabran, 

zamjenik preuzima njegovu dužnost bez posebnog izbora te se na izvanrednoj sjednici 

Studentskog zbora, tajnim glasovanjem, bira novi zamjenik Predsjednika Studentskog zbora. 

 

Članak 23. 
Predsjednik Studentskog zbora je odgovoran Studentskom zboru. 

 

Članak 24. 

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti Predsjednika Studentskog zbora zamjenjuje njegov 

zamjenik. 

 

ODBORI 

 

Članak 25. 

Odbori su radna tijela Studentskog zbora koja Studentski zbor ustrojava prema potrebi. 

 

Članak 26. 

Odbori nemaju pravo zastupati Studentski zbor. 

 

Članak 27. 

Odbori broje najmanje dva člana i predsjednika. 

 

Članak 28. 

Predsjednike i članove odbora bira i razrješuje Studentski zbor. 

Mandat predsjednika i članova ne može biti duži od mandata članova Predsjedništva Studentskog 

zbora. 
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Članak 29. 

Odbori pomažu Predsjedništvu Studentskog zbora u ispunjavanju programa Studentskog zbora u 

skladu s područjima djelovanja. 

 

Članak 30. 

Predsjednik i članovi odbora biraju se iz redova članova Studentskog zbora. 

 

Članak 31. 

Odbori su odgovorni za svoj rad Predsjedništvu Studentskog zbora. 

 

 

BIRAČKO PRAVO I IZBORI 

 

Članak 32. 

U izborima za Studentski zbor imaju pravo sudjelovati svi studenti sukladno Zakonu, ovom 

Statutu i općim aktima Studentskog zbora. 

 

 

Članak 33. 

Svi studenti preddiplomskog i diplomskog studija imaju pravo birati i biti birani za studentske 

predstavnike (članove i zamjenike). 

Za studentskog predstavnika ne može se kandidirati student koji u posljednje dvije godine studija 

nije sakupio minimalno 60 ECTS bodova 

 

 

Članak 34. 

Izbori za Studentski zbor (članove i zamjenika) održavaju se u pravilu između 15. i 31. ožujka 

svake druge akademske godine. Iznimno se uslijed organizacijskih potreba i postizanja više 

razine kvalitete studija i studiranja izbori mogu provoditi i u drugim razdobljima akademske 

godine. 

 

Članak 35. 

Izbore raspisuje rektor Sveučilišta najmanje 30 dana prije njihova održavanja, a Senat imenuje 

Izborno povjerenstvo koje provodi izbore. 

 

Članak 36. 

Kandidature se podnose Izbornom povjerenstvu najkasnije 10 dana prije održavanja izbora. 

 

Članak 37. 

Izborno povjerenstvo ima pet članova. 

Tri člana povjerenstva i njihove zamjenike predlaže Studentski zbor, a dva člana povjerenstva i 

njihove zamjenike predlaže Senat iz reda nastavnog osoblja.  

Izborno povjerenstvo imenuje Birački odbor i utvrđuje popis birača. 
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Članak 38. 

Sveučilište je integrirano visoko učilište i sastav Studentskog zbora mogu činiti predstavnici svih 

sastavnica. Ukupni broj članova Studentskog zbora ne može biti manji od broja sastavnica 

Sveučilišta i može biti uvećan za najviše dva člana poslijediplomskih studija 

 

Članak 39. 

Izborni postupak propisuje se Pravilnikom o provedbi izbora za Studentski zbor. 

 

Članak 40. 

Prigovori na tijek i rezultate izbornoga postupka podnose se Povjerenstvu za prigovore koje ima 

pet članova. Dva člana povjerenstva i njihove zamjenike iz redova studenata predlaže Studentski 

zbor, dok tri člana povjerenstva i njihove zamjenike iz reda nastavnog osoblja predlaže Senat a 

imenuje Rektor. 

Članovi povjerenstva za prigovore i članovi biračkih odbora, kandidati na izborima i članovi 

Studentskoga zbora s važećim mandatom ne mogu biti istodobno i članovi Izbornog 

povjerenstva. 

 

FINANCIRANJE STUDENTSKOG ZBORA  

 

Članak 41. 

Studentski zbor stječe sredstva za obavljanje svoje djelatnosti: 

 iz proračuna Sveučilišta ili sredstava koja su u proračunu Republike Hrvatske namijenjena 

radu i programima Hrvatskih studentskih zborova, 

 iz prihoda od pokretne i nepokretne imovine, te djelatnosti Studentskog zbora, 

 od zaklada, fondacija, fondova i darovnica, 

 od udjela u prihodu pravnih osoba koje posreduju pri studentskom zapošljavanju, 

sukladno općem aktu ili odluci nadležnog tijela, te pravne osobe, 

 iz drugih izvora ako su u skladu sa zadaćama Studentskog zbora. 

 

Članak 42. 

 

Studenski zbor dužan je raspisat javni natječaj za financiranje studentskih programa koje provede 

studentske organizacije ili pojedini studenti.  

Studentski zbor ne može na natječaj prijaviti svoj studentski program. 

 

Članak 43. 

Studentski zbor osnovat će povjerenstva za provedbu natječaja. Dva člana povjerenstva čine 

studenti imenovani od strane Studentskog zbora, a jednog člana imenuje Rektor Sveučilišta. 

Član povjerenstva ne može biti student pojedinac ili osoba koja je član studentske organizacije 

koja je prijavila program na natječaj.  
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Članak 44. 

Povjerenstvo iz prethodnog članka podnosi prijedloge raspodjele financijskih sredstava. 

Rektor Sveučilišta donosi Odluku o raspodjeli financijskih sredstava, a na prijedlog Studentskoga 

zbora. 

 

Članak 45. 

Studentski zbor raspolaže sredstvima za svoj rad u okviru računa Sveučilišta, sukladno proračunu 

Studentskoga zbora, Zakonu i Statutu Sveučilišta. U vođenju financijske dokumentacije stručnu 

pomoć Studentskom zboru daje Služba računovodstva Sveučilišta. 

 

Članak 46. 

Predsjednik Studentskog zbora jednom godišnje, u pravilu pred kraj svog mandata, podnosi 

Studentskom zboru i Upravnom vijeću Sveučilišta o radu Studentskog zbora i utrošku svih 

sredstava kojima je Studentski zbor raspolagao tijekom protekle godine. 

 

Članak 47. 

Studentski zbor odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom u skladu sa zakonom. 

 

NADZOR NAD OBAVLJANJEM DJELATNOSTI STUDENTSKOG ZBORA   

 

Članak 48. 

Nadzor nad obavljanjem djelatnosti Studentskoga zbora obavlja Upravno vijeće Sveučilišta, 

odnosno druga osoba po ovlaštenju Upravnog vijeća. 

 

Članak 49. 

Predstavnik Sveučilišta po odluci Rektora obavlja nadzor namjenske uporabe novčanih sredstava 

dodijeljenih Studentskom zboru, a sukladno svojim općim aktima. 

 

STUDENTSKI  PRAVOBRANITELJ 

 

Članak 50. 

 

Studentski zbor imenuje studentskog pravobranitelja Sveučilišta na vrijeme od jedne godine. 

Mandat studentskoga pravobranitelja može se jednom ponoviti. 

Za Studentskoga pravobranitelja može biti izabran student koji ispunjava uvjete za člana 

Studentskoga zbora propisane Zakonom i ovim Statutom. 

 

 

Članak 51. 

Studentski pravobranitelj: 

 prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim 

tijelima Sveučilišta, 
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 savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava, 

 može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava, pri 

čemu ima imunitet, 

 obavlja druge poslove utvrđene općim aktima Sveučilišta. 

 

ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 52. 

Opći akti propisani ovim Statutom donijeti će se na način propisan ovim Statutom u roku od tri  

mjeseca od stupanja na snagu ovog Statuta. 

 

Članak 53. 

 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave na oglasnoj ploči Sveučilišta i 

zamjenjuje Statut studentskog zbora usvojen na sjednici Senata dana 17.12.2015. godine . 

 

 

 

 

U Zagrebu, 3.6.2020. 

 

 

 

                                                                                                           R E K T O R 

 

 

_______________________ 

prof. dr. sc. Duško Pavlović 


