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Na temelju članka 7. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama 
(“Narodne novine”, broj 71/07), Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta Družbe Isusove u 
Zagrebu na prijedlog Studentskog zbora Filozofskog fakulteta Družbe Isusove u Zagrebu, na 
svojoj sjednici održanoj 27. listopada 2010., donijelo je 

STATUT 
STUDENTSKOG ZBORA 

FILOZOFSKOG FAKULTETA DRUŽBE ISUSOVE U ZAGREBU 

  

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Statut Studentskog zbora Filozofskog fakulteta Družbe Isusove u Zagrebu (u daljnjem tekstu: 
Studentski zbor) je temeljni akt Studentskog zbora. 

Članak 2. 

Statutom Studentskog zbora uređuju se: 

• zadaće Studentskog zbora 
• sastav, način izbora i nadležnost pojedinog tijela Studentskog zbora, 
• tijela Studentskog zbora, 
• način rada Studentskog zbora, 
• način izbora predstavnika studenata u tijela Filozofskog fakulteta Družbe Isusove u Zagrebu 

(u daljnjem tekstu: FFDI), 
• način imenovanja Studentskog pravobranitelja, 
• odgovornost tijela i članova Studentskog zbora za neispunjavanje povjerenih im poslova 

vezanih uz rad Studentskog zbora, 
• ostala pitanja važna za rad Studentskog zbora. 

Članak 3. 

Naziv Studentskog zbora je:  Studentski zbor Filozofskog fakulteta Družbe Isusove u 
Zagrebu. 

Sjedište Studentskog zbora je na FFDI, u Zagrebu, Jordanovac 110. 

Uprava FFDI osigurava Studentskom zboru primjerenu prostoriju za rad, te odgovarajuću 
opremu. 

Studentski zbor nije pravna osoba, već pravnu osobnost ostvaruje putem FFDI. 

Rad Studentskog zbora financira se iz proračuna FFDI. Studentski zbor raspolaže sredstvima 
za svoj rad u okviru računa FFDI.  
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II. ZADA ĆE STUDENTSKOG ZBORA 

Članak 4. 

Studenti sudjeluju u upravljanju FFDI kroz Studentski zbor kao izborno predstavničko tijelo 
studenata FFDI. 

Studentski zbor: 

• bira studentske predstavnike u Fakultetsku konferenciju FFDI i druga tijela FFDI, te sudjeluje 
u radu i odlučivanju tih tijela 

• bira studentske predstavnike u odgovarajuće organizacije, ustanove i trgovačka društva 
kojima je osnivač FFDI, 

• zajedno s Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu bira studentske predstavnike u 
Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Sveučilište) i sudjeluje u njegovu 
radu i odlučivanju, 

• donosi plan i program rada Studentskog zbora, 
• imenuje studentskog pravobranitelja, 
• brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom 

standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente, 
• predlaže nadležnim tijelima FFDI plan financiranja studentskih aktivnosti, 
• potiče izvannastavne aktivnosti studenata FFDI, 
• predlaže Fakultetskom vijeću donošenje Statuta Studenskog zbora i njegove izmjene i 

dopune, 
• predlaže Fakultetskom vijeću donošenje općeg akta o proračunskim fondovima, kriterijima za 

natječaje te način vrednovanja studentskih programa koje provode studentske organizacije ili 
pojedini studenti, 

• donosi opće akte Studentskog zbora, ako Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim 
organizacijama (u daljnjem tekstu: Zakon) ili Statutom Studentskog zbora nije drugačije 
određeno, 

• obavlja druge poslove od interesa za studente FFDI. 

  

III. SASTAV STUDENTSKOG ZBORA  

Članak 5. 

Studentski zbor FFDI ima 7 članova koje biraju studenti FFDI na neposrednim izborima 
sukladno Zakonu i ovom Statutu. 

Sastav Studentskog zbora bi trebao osigurati ravnomjernu zastupljenost svih godina studija na 
razini FFDI. 

Članak 6. 

Mandat članova Studentskog zbora traje dvije godine i može se jednom ponoviti. 
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Mandat člana prestaje prestankom statusa studenta, danom podnošenja ostavke, ako u 
posljednje dvije godine studija nije sakupio najmanje 60 ECTS bodova ili ako zbog 
objektivnih okolnosti nije u stanju obavljati dužnost. 

Mandat člana može prestati i razrješenjem u slučaju kad član krši odredbe ovog Statuta i 
drugih općih akata Studentskog zbora, te kad bez opravdanog razloga u vremenu od tri 
mjeseca ne sudjeluje u radu Studentskog zbora. Odluka o razrješenju donosi se većinom od 
ukupnog broja članova Studentskog zbora. 

Mandat člana prestaje i ukoliko se za to svojim potpisom izjasni 60%  svih studenata njegove 
godine studija. 

U slučaju prestanka mandata članu Studentskog zbora prije isteka vremena na koji je izabran, 
zamjenjuje ga njegov zamjenik odnosno 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 Studentskog zbora. Tako izabrani član ima mandat koji odgovara mandatu člana 
umjesto kojega je izabran.  

  

IV. TIJELA STUDENTSKOG ZBORA  

Članak 7. 

Studentski zbor ima predsjednika kojeg bira Studentski zbor na vrijeme od jedne akademske 
godine i može biti ponovno izabran još jednom. 

Predsjednik Studentskog zbora: 

• predstavlja i zastupa Studentski zbor, 
• koordinira rad Studentskog zbora, 
• rukovodi sjednicama Studentskog zbora, 
• utvrđuje prijedloge općih akata koje donosi Studentski zbor, 
• brine se o izvršavanju odluka i zaključaka Studentskog zbora, 
• obavlja druge poslove predviđene općim aktima FFDI i Studentskog zbora. 

Članak 8. 

Izbor predsjednika Studentskog zbora vrši se na sjednici Studentskog zbora javnim 
glasovanjem, većinom glasova ukupnog broja članova Studentskog zbora. 

Sjednicom Studentskog zbora prilikom izbora predsjednika nakon provedenih studentskih 
izbora predsjedava dobno najstariji član Studentskog zbora. 

Izuzetno od stavka 1. i 2. ovog članka, ukoliko ima više kandidata za predsjednika i 
predstavnika Studetskog zbora, Studentski zbor može odlučiti da se glasuje tajno. 

Članak 9. 
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Predsjednik Studentskog zbora ima zamjenika, kojeg bira Studentski zbor javnim 
glasovanjem, većinom glasova ukupnog broja članova Studentskog zbora. 

Zamjenik predsjednika obavlja povjerene mu poslove iz djelokruga rada predsjednika, 
pomaže predsjedniku u radu, te ga u slučaju spriječenosti zamjenjuje.  

Članak 10. 

Predsjedniku prestaje dužnost predsjednika ako mu prestane mandat člana Studentskog zbora. 

Predsjednik može biti razriješen dužnosti ako: 

• sam zatraži razrješenje, 
• krši odredbe Statuta i drugih općih akata Studentskog zbora, 
• zlorabi položaj predsjednika, 
• svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koju obnaša, 
• neuredno obavlja svoju dužnost. 

O razrješenju odlučuje Studentski zbor tajnim glasovanjem, većinom od ukupnog broja 
članova Studentskog zbora. 

Odredbe stavka 1. do 3. ovog članka primjenjuju se i na prestanak dužnosti i razrješenje 
zamjenika predsjednika. 

 

V. NAČIN RADA STUDENTSKOG ZBORA  

Članak 11. 

Studentski zbor radi na sjednicama koje saziva predsjednik najmanje jednom u mjesec dana, 
osim tijekom 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 (8) dana od dana podnošenja zahtjeva, 
predlagatelji mogu sami sazvati sjednicu. 

Članak 12. 

Sjednice Studentskog zbora su javne. 

Pravo i obvezu prisustvovanja i sudjelovanja u radu na sjednici imaju svi članovi Studentskog 
zbora. 

U radu sjednice mogu sudjelovati bez prava odlučivanja i druge osobe koje se pozovu na 
sjednicu (dekan, prodekan, generalni tajnik FFDI i drugi). 



 
5 

Sjednici Studentskog zbora može prisustvovati svaki student FFDI, te druge zainteresirane 
osobe. 

Članak 13. 

Poziv na sjednicu upućuje se članovima Studentskog zbora u pravilu sedam dana a najkasnije 
tri dana prije dana određenog za održavanje sjednice. 

Zajedno s pozivom redovito se dostavlja prijedlog dnevnog reda, odgovarajući materijali za 
pitanja koja se predlažu za dnevni red, te zapisnik prethodne sjednice. 

Članak 14. 

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

Članak 15. 

Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku sjednice na prijedlog sazivatelja sjednice. 

Svaki član Studentskog zbora može predložiti da se na dnevni red stavi pitanje koje nije u 
prijedlogu dnevnog reda uz obrazloženje o potrebi dopune dnevnog reda. O tom prijedlogu 
Studentski zbor odlučuje bez rasprave. 

Članak 16. 

Nakon utvrđenog dnevnog reda prelazi se na raspravu i odlučivanje po točkama dnevnog 
reda. 

Predsjedavajući daje članovima riječ po redu kojim su se javili za riječ.  

Red na sjednici osigurava predsjedavajući. 

Po zaključenju rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda, predsjedavajući shodno prijedlogu 
dnevnog reda kao i iznijetim prijedlozima na raspravi, formulira sadržaj odluke ili zaključke o 
kojem će se glasovati. 

Glasovanje na sjednici je javno, osim u slučajevima kad je Statutom ili općim aktom 
propisano da se provodi tajno ili ako članovi Studentskog zbora tako odluče. 

Članak 17. 

Članovi Studentskog zbora javno glasuju tako da se nakon što predsjedavajući zatraži 
izjašnjavanje, dizanjem ruke izjasne «za» ili «protiv» ili da se uzdrže od glasovanja. 
Predsjedavajući prvo poziva nazočne da se izjasne tko je za prijedlog, zatim tko je protiv te 
tko se uzdržao.  

Članak 18. 



 
6 

Studentski zbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova, osim u 
slučajevima u kojima zakon, Statut ili drugi opći akt određuje drugačije. U slučaju 
podijeljenog broja glasova kod donošenja odluka, odlučuje glas predsjednika. 

Po završenom glasovanju predsjedavajući objavljuje rezultate glasovanja te objavljuje da li je 
prijedlog o kojem se glasovalo prihvaćen ili odbijen. 

Članak 19. 

Kad se iscrpi dnevni red i završi rad sjednice, predsjedavajući zaključuje sjednicu. 

O radu sjednice vodi se zapisnik koji najmanje sadrži: popis nazočnih, dnevni red, zaključke 
po svakoj točki dnevnog reda, te potpis zapisničara i predsjedajućega. 

Članak 20. 

Akte Studentskog zbora potpisuje predsjedavajući sjednicom na kojoj je akt donesen. 

Akti Studentskog zbora za koje se tako odredi, objavljuju se najkasnije pet dana od dana 
održavanja sjednice. Odluke se objavljuju na Oglasnoj ploči Studentskog zbora i internet 
stranici FFDI, a ako je riječ o pojedinačnim aktima, dostavljaju se osobama na koje se odnose. 

 

VI. PREDSTAVNICI STUDENATA U TIJELIMA FFDI  

Članak 21. 

Predstavnici studenata u Fakultetskoj konferenciji FFDI jesu predsjednik i zamjenik 
predsjednika Studentskog zbora. U slučaju njihove spriječenosti predstavnici se biraju iz reda 
ostalih članova Studentskog zbora i to javnim glasovanjem, većinom glasova prisutnih 
članova. 

Studentski zbor izabire svoje predstavnike u druga tijela  FFDI sukladno općim aktima FFDI, 
javnim glasovanjem, većinom glasova prisutnih članova. 

Članak 22. 

Predstavnici studenata u tijelima FFDI dužni su sudjelovati u radu tih tijela, te redovito 
izvješćivati Studentski zbor o radu i odlukama Fakultetske konferencije  i drugih tijela FFDI. 

U slučaju da izabrani predstavnik neuredno obavlja dužnosti iz stavka 1. ovog članka, 
predsjednik Studentskog zbora pokrenut će postupak njegova razrješenja i imenovanja novog 
predstavnika za preostalo trajanje mandata.    

 

VII. IZBORI 

Članak 23.  
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U izborima za Studentski zbor imaju pravo sudjelovati svi studenti FFDI, sukladno Zakonu, 
ovom Statutu i općim aktima FFDI i Studentskog zbora. 
 
Svi studenti FFDI imaju pravo birati i biti birani za studentske predstavnike  u studentskom 
zboru. 
 
Za studentskog predstavnika ne može se kandidirati student koji u posljednje dvije godine 
studija nije sakupio minimalno 60 ECTS bodova. 
 
Ako studentu koji je izabran za studentskog predstavnika prestane mandat prije isteka 
vremena na koje je izabran, zamjenjuje ga njegov kandidat za studentskog predstavnika koji 
je sljedeći na izbornoj listi s koje je student izabran. 
  

Članak 24. 
  

Izbori za Studentski zbor održavaju se redovito između 15. i 30. ožujka svake druge 
akademske godine. 
 
Izbore raspisuje dekan najmanje 30 dana prije njihova održavanja te imenuje izborno 
povjerenstvo koje provodi izbore. 
 
Kandidature se podnose izbornom povjerenstvu najkasnije 10 dana prije održavanja izbora, a 
objavljuju se najmanje 8 dana prije provođenja izbora. 
 
Izborno povjerenstvo ima 5 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 biračke odbore i utvrđuje popis birača. 
 
Članovi povjerenstva za prigovore i članovi biračkih odbora, kandidati na izborima i članovi 
studentskog zbora s važećim mandatom ne mogu biti istodobno i članovi izbornog 
povjerenstva. 
 
Posebnim općim aktom Studentskog zbora propisuje se izborni postupak, a posebice: 
– način predlaganja i utvrđivanja kandidata, 
– način provedbe izbora, 
– vođenje biračkog popisa, 
– uvjeti za pravovaljanost kandidatura, 
– mjesto i vrijeme izbora, 
– trajanje glasovanja koje ne može 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, 
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– prigovor na tijek i rezultate izbornog postupka, 
– sastav i djelokrug povjerenstva za prigovore. 
 

Članak 25. 
 

Prigovori na tijek i rezultate izbornog postupka podnose se povjerenstvu za prigovore. 
 
Povjerenstvo za prigovore ima pet članova. Dva člana povjerenstva i njihove zamjenike iz 
redova studenata predlaže Studentski zbor, a imenuje dekan. Tri člana povjerenstva i njihove 
zamjenike iz reda nastavnog osoblja predlaže Fakultetsko vijeće, a imenuje dekan. 
 
Članovi izbornog povjerenstva i biračkih odbora, kandidati na izborima i članovi studentskog 
zbora s važećim mandatom ne mogu biti istodobno i članovi povjerenstva za prigovore. 

  

VII. STUDENTSKI PRAVOBRANITELJ  

Članak 26. 

Studentskog pravobranitelja imenuje Studentski zbor na vrijeme od jedne godine. 

Mandat Studentskog pravobranitelja može se jednom ponoviti. 

Studentski pravobranitelj: 

• prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim 
tijelima FFDI, 

• savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava, 
• može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava. 

Članak 27. 

Za studentskog pravobranitelja može biti imenovan student koji ispunjava uvjete za člana 
Studentskog zbora propisane Zakonom. 

Studentski pravobranitelj bira se iz reda članova Studentskog zbora javnim glasovanjem 
većinom glasova prisutnih članova. 

Članak 28. 

O svom radu Studentski pravobranitelj izvješćuje Studentski zbor najmanje jednom u tri 
mjeseca. 

  

VIII. FINANCIRANJE RADA STUDENTSKOG ZBORA  
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Članak 29. 

Rad Studentskog zbora financira se iz proračuna FFDI. 

Rad Studentskog zbora može se financirati iz donacija i drugih izvora ukoliko su u skladu sa 
zadaćama Studentskog zbora, te ako to nije u suprotnosti sa Zakonom ili Statutom FFDI. 

Članak 30. 
 

Studentski zbor je dužan  raspisati javni natječaj za financiranje studentskih programa koje 
provode studentske organizacije ili pojedini studenti. Studentski zbor koji je raspisao javni 
natječaj ne može na natječaj prijaviti svoj studentski program. 
 
Studentski zbor je dužan osnovati povjerenstvo za provedbu natječaja. Većinu članova 
povjerenstva čine studenti imenovani od strane studentskog zbora, a ostatak članova nastavno 
osoblje imenovano od strane dekana. Član povjerenstva ne može biti student pojedinac ili 
osoba koja je član studentske organizacije koja je prijavila program na natječaj. Broj članova 
povjerenstva i način njihova odabira određuje se općim aktom visokog učilišta. 
 
Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka podnosi prijedloge raspodjele financijskih sredstava. 
Odluku o raspodjeli financijskih sredstava donosi FFDI na prijedlog studentskog zbora. 
 
Proračunski fondovi, kriteriji za natječaje te način vrednovanja studentskih programa koje 
provode studentske organizacije ili pojedini studenti, osim studentskih zborova, propisuju se 
općim aktom, kojeg predlaže Studentski zbor, natpolovičnom većinom svih članova, a donosi 
Fakultetsko vijeće. 

  

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

Članak 31. 

Statut Studentskog zbora donosi Fakultetsko vijeće FFDI na prijedlog Studentskog zbora. 
Izmjene i dopune Statuta donose se na način propisan za donošenje Statuta. 

Članak 32. 

Ovaj Statut stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči, a objavit će se i na internet 
stranici FFDI. 

 Dekan Filozofskog fakulteta Družbe Isusove 

 

prof. dr. sc. Ivan Šestak SJ 

Zagreb, 20. siječnja 2012. 


