
Na temelju članka 7. st. 1.  Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim 
organizacijama („Narodne novine“ broj  71/07), članka 26. st 1 Statuta Studentskog zbora 
Sveučilišta u Splitu od 21.12.2011., Pravilnika o Studentskom zboru Sveučilišta u Splitu i 
drugim studentskim organizacijama koje djeluju na razini Sveučilišta u Splitu, te članaka 
44. i 82. Statuta Kineziološkog fakulteta u Splitu-pročišćeni tekst od 21.07.2011., 
Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta, na prijedlog Studentskog zbora Kineziološkog 
fakulteta u Splitu, na svojoj sjednici održanoj dana 11. 04. 2012. godine, donijelo je 

 
STATUT 

STUDENTSKOG ZBORA KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA U SPLITU 
- pročišćeni tekst 

 
 

Sadržaj: 
 
I. Opće odredbe 
II. Načela i zadaće Studentskog zbora 
III. Izbori i biračko pravo 
IV. Tijela Studentskog zbora 
V. Način rada Studentskog zbora 
VI. Financiranje Studentskog zbora 
VII. Nadzor nad radom Studentskog zbora 
VIII. Studentski pravobranitelj 
IX. Prijelazne i završne odredbe 
 
 
I.OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
(1) Ovim Statutom se uređuje pravo studenata na predstavljanje u tijelima Fakulteta, 

studentski izbori, izbor i djelovanje studentskog pravobranitelja, te druga pitanja 
vezana uz rad studentskog zbora. 

 
 

Članak 2. 
(1) Statut Studentskog zbora Kineziološkog fakulteta u Splitu (u daljnjem tekstu: Statut) 

temeljni je akt Studentskog zbora Kineziološkog fakulteta u Splitu (u daljnjem tekstu: 
Studentski zbor). 

(2)  Statut donosi Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta u Splitu (u daljnjem tekstu: 
Fakulteta) natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova Fakultetskog vijeća 
na prijedlog Studentskog zbora, pri čemu za njega treba glasovati većina ukupnog broja 
studentskih predstavnika u Fakultetskom vijeću.  

(3) Prijedlog Statuta Studentski zbor usvaja dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja 
članova Studentskog zbora. 

 



Članak 3. 
(1) Statutom studentskog zbora propisuje se: 
 način rada Studentskog zbora, 
 tijela Studentskog zbora, 
 sastav, način izbora i nadležnost pojedinog tijela Studentskog zbora, 
 način imenovanja studentskog pravobranitelja, 
 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. 

 
Članak 4. 

(1) Studentski zbor je studentska organizacija, a ujedno i  izborno predstavničko tijelo 
studenata čija su prava i obveze definirani Zakonom o studentskom zboru i drugim 
studentskim organizacijama, Statutom Sveučilišta u Splitu, Statutom Kineziološkog 
fakulteta u Splitu, Statutom Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu i ovim Statutom. 
 

Članak 5. 
(1) Studentski zbor je nezavisna,  nepolitička, nestranačka, nevladina i neprofitna 

organizacija studenata dodiplomskog, preddiplomskog, diplomskog, integriranog, 
poslijediplomskog i stručnog studija na Fakultetu, 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) Studentski zbor štiti interese studenata, sudjeluje u odlučivanju u tijelima 
Fakultetskog vijeća i predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja. 

 
Članak 6. 

(1) Naziv Studentskog zbora je:  Studentski zbor Kineziološkog fakulteta u Splitu. 
Naziv Studentskog zbora na engleskom jeziku glasi: Faculty of Kinesiology 
Student's Council. 

(2) Sjedište Studentskog zbora je u Splitu, Nikole Tesle 6. 
 

Članak 7. 
(1) Studentski zbor Sveučilišta u Splitu ima grb i pečat. 
(2) Grb Studentskog zbora okruglog je oblika sa dizajniranim slovima „KF“ koja se nalaze u 

kružnici koju s unutrašnje strane prati natpis Studentski zbor Kineziološkog fakulteta u 
Splitu. Veličina grba Studentskog zbora je 4 x 4 centimetra. 

(3)  Pečat Studentskog zbora istovjetan je grbu Studentskog zbora.  
(4) U okviru svojih temeljnih djelatnosti tijela Studentskog zbora imaju pravo i obvezu 

služiti se nazivom, grbom i pečatom Studentskog zbora. 
 
 
 
 



II. NAČELA I ZADAĆE STUDENTSKOG ZBORA 
 

Članak 8. 
(1) Studentski zbor u svojem je djelovanju autonoman.  

 
Članak 9. 

(1) Studenti u Studentskom zboru su ravnopravni bez obzira na društveni položaj, starost, 
nacionalnost, jezik, rasu, spol, državljanstvo, spolnu orijentaciju, vjeroispovijest, 
političko uvjerenje ili bilo koju drugu osobnu okolnost. 

 
Članak 10. 

(1) Djelovanje Studentskog zbora  je javno. Sjednice tijela Studentskog zbora su javne.  
 

Članak 11. 
(1) Fakultet je dužan Studentskom zboru i studentskom pravobranitelju osigurati prostor 

za rad, sufinancirati njihovu djelatnost te im pružati administrativno-tehničku pomoć. 
(2) Dekan je dužan osigurati zakonitost rada Studentskog zbora, osigurati zakonito i 

pravodobno provođenje studentskih izbora i omogućiti svim studentima ravnopravno 
sudjelovanje na izborima. 

(3) Fakultet je dužan omogućiti Studentskom zboru autonomno raspolaganje sredstvima za 
njihov rad koja se vode na računu Fakulteta u skladu sa zakonom i općim aktima 
Fakulteta. 
 

Članak 12. 
(1) Studenti sudjeluju u upravljanju  Fakultetom kroz Studentski zbor kao studentsku 

organizaciju i kao izborno predstavničko tijelo studenata Fakulteta. 
 
 

 
III. IZBORI I BIRAČKO PRAVO 
 
 

Članak 13. 
(1) Izbori za Studentski zbor (članove i zamjenike) održavaju se u pravilu između 15. i 30. 

ožujka svake druge akademske godine. 
(2) Izbore raspisuje dekan Fakulteta najmanje 30 dana prije njihova održavanja, te je 

dužan odluku o raspisivanju izbora objaviti putem službenih internet stranica i oglasne 
ploče Fakulteta. 

(3) Izbori su pravovaljani ukoliko na studentskim izborima za članove Studentskog zbora 
bude prijavljen dovoljan broj kandidata za popunu broja članova Studentskog zbora 
Fakulteta, sukladno Statutu Fakulteta. 

 
 
 
 
 



Članak 14. 
(1) U izborima za Studentski zbor imaju pravo sudjelovati svi studenti Fakulteta, sukladno 

zakonu o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, Statutu Sveučilišta, 
Statutu Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu i ovom Statutu. 

(2) Svi studenti Fakulteta imaju pravo birati i biti birani za studentske predstavnike 
(članove i zamjenike) u Studentskom zboru. 

(3) Na studentskim izborima bira se ukupno pet studentskih predstavnika putem dvije 
kandidacijske liste i to: 
• četiri studentska predstavnika iz redova studenata sveučilišnih preddiplomskih, 

diplomskih i dodiplomskih studija, odnosno integriranog preddiplomskog i 
diplomskog sveučilišnog studija, te stručnog preddiplomskog i specijalističkog 
diplomskog studija (kandidacijska lista sveučilišnog preddiplomskog, diplomskog, 
dodiplomskog, integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, te stručnog 
preddiplomskog i specijalističkog diplomskog studija) 

• jedan studentski predstavnik iz redova studenata poslijediplomskog doktorskog 
studija (kandidacijska lista poslijediplomskog doktorskog studija). 

(4) Studenti na izborima mogu podržati i glasovati samo za kandidate s kandidacijske liste 
onog studija kojeg i sami pohađaju. 

  
Članak 15. 

(1) Kandidature se podnose izbornom povjerenstvu u pisanom i digitalnom obliku 
najkasnije 10 dana prije održavanja izbora, a objavljuju se najmanje 8 dana prije 
provođenja izbora na službenim stranicama i oglasnoj ploči Fakulteta i Studentskog 
zbora. 

(2) Da bi kandidatura bila valjana mora sadržavati: 
- ime i prezime kandidata i zamjenika  
- matični broj indeksa studenata 
- akademsku godinu u kojoj su prvi puta upisali studij 
- presliku indeksa iz koje je evidentan upis u tekuću akademsku godinu 
- naznaku za koju se kandidacijsku listu  kandidira, sukladno čl. 14 st. 3 
- potpise podrške kandidature sukladno stavku 3 ovog članka  

(3) Za pravovaljnost prijedloga kandidature potrebno je prikupiti najmanje 5% potpisa 
birača, a sukladno čl. 14 st. 4   

(4) Za studentskog predstavnika ne može se kandidirati student koji u posljednje dvije 
godine studija nije sakupio minimalno 60 ECTS bodova ili koji drugi put ponavlja 
godinu tijekom trajanja studija koji se izvodi prema propisima koji su vrijedili prije 
stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te u ostalim 
slučajevima predviđenim ovim Statutom. 

(5) Stavak 3. ne primjenjuje se na one studente „predbolonjskih“, poslijediplomskih i dr. 
studija čiji studijski programi ili druge okolnosti onemogućuju studentu ispunjenje 
uvjeta iz istog stavka. (ovo bi trebalo izbaciti jer više nema studenata prije bolonje)    

(6) Studenti-kandidati koji su istodobno i zaposlenici Fakulteta, kandidaturi prilažu pisanu 
izjavu kojom se obvezuju da će za vrijeme trajanja svog mandata u Studentskom zboru 
Fakulteta, staviti u mirovanje svoje eventualne druge funkcije koje mogu ostvariti kao 
zaposlenici. 



Članak 16. 
(1) Dekan Fakulteta imenuje izborno povjerenstvo koje provodi izbore najmanje 45 dana 

prije održavanja izbora. 
(2) 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.  

(3) Zahtjev za imenovanjem pojedinih članova povjerenstva upućuje dekan Fakulteta 
tijelima koja vrše imenovanje sukladno stavku 2. ovog članka najmanje 30 dana prije 
njihova održavanja, u pismenom obliku službenim putem. 

(4) U slučaju neimenovanja pojedinih članova Izbornog povjerenstva od strane tijela 
predviđenih ovim Statutom u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, dekan 
Fakulteta ima pravo imenovati članove Izbornog povjerenstva umjesto tijela koje nije 
postupilo po upućenom zahtjevu. 

(5) Izborno povjerenstvo formira se najmanje 20 dana prije održavanja izbora i imenuje 
biračke odbore, povjerenstvo za prigovore i utvrđuje popis birača. 

(6) 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. 

(7) 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. 

 
Članak 17. 

(1) Birački odbor broji minimalno pet članova, a po potrebi može brojati i više. 
(2) Odluku o potrebi većeg broja članova biračkog odbora donosi Izborno povjerenstvo. 
(3) Birački odbor se bira na način da svaki član Izbornog povjerenstva imenuje po jednog 

člana Biračkog odbora, a u slučaju da birački odbor ima više od pet članova, ostali 
članovi biraju se većinom glasova Izbornog povjerenstva. 

(4) Birački odbor, u punom sastavu, otvara biračka mjesta, osigurava uvjete za zakonito 
provođenje izbornog postupka, zatvara birališta, vrši prebrojavanje glasova i sastavlja i 
dostavlja zapisnik, potpisan od strane svih članova, o provedenim izborima najkasnije 
24 sata od zatvaranja birališta Izbornom povjerenstvu. 

 
 

Članak 18. 
(1) Prigovori na tijek i rezultate izbornog postupka podnose se Povjerenstvu za prigovore u 

roku od 24 sata od objavljivanja rezultata. 
(2) Povjerenstvo za prigovore ima pet članova. Dva člana povjerenstva i njihove zamjenike 

iz redova studenata predlaže Studentski zbor, a imenuje dekan Fakulteta. Tri člana 
povjerenstva i njihove zamjenike iz reda nastavnog osoblja predlaže Fakultetsko vijeće, 
a imenuje dekan Fakulteta. 

(3) Članovi Izbornog povjerenstva i biračkih odbora, kandidati na izborima i članovi 
Studentskog zbora Fakulteta s važećim mandatom, ne mogu biti istodobno i članovi 
povjerenstva za prigovore. 

 
 



Članak 19. 
(1) Po završetku izbornog postupka, od strane dekana Fakulteta, potrebno je kompletirati 

dokumentaciju koja uključuje: 
• odluku o raspisivanju izbora 
• podnesene kandidature sukladno čl. 15 st. 2 ovog Statuta 
• zahtjev iz čl. 16 st. 3 ovog Statuta 
• odluke o imenovanju Izbornog povjerenstva 
• zapisnik sjednice i odluke o imenovanju biračkog odbora i povjerenstva za 

prigovore 
• zapisnik Izbornog povjerenstva o provedenim izborima 
• zapisnik biračkog odbora o provedenim izborima 
• zapisnik povjerenstva za prigovore o provedenim iz orima 
• glasačke listiće 

(2) Navedena dokumentacija iz stavka 1. ovog članka arhivira se u pismohrani Fakulteta na 
minimalan rok od pet godina od dana održavanja izbora. 

(3) Dekan Fakulteta dužan je u roku od 7 dana od dana izbora dostaviti Studentskom zboru 
Sveučilišta u Splitu presliku kompletne dokumentacije iz stavka 1 ovog članka, osim 
glasačkih listića. 

 
Članak 20. 

(1) Posebnim općim aktom Studentskog zbora propisuje se izborni postupak, a posebno: 
 Način predlaganja i utvrđivanja kandidata 
 Način provedbe izbora 
 Vođenje biračkog popisa 
 Uvjeti za pravovaljanost kandidature 
 Mjesto i vrijeme održavanja izbora 
 Trajanje 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 prigovora na tijek i rezultate izbornog postupka. 
 
 

IV. TIJELA STUDENTSKOG ZBORA 
 

Članak 21. 
(1) Tijela Studentskog zbora kao studentske organizacije su: 

 Studentski zbor kao predstavničko tijelo, 
 Predsjednik Studentskog zbora (dalje: Predsjednik), 
 Odbori Studentskog zbora (dalje: Odbori). 

 
 
 
 



Studentski zbor kao predstavničko tijelo 
 

Članak 22. 
(1) Studentski zbor kao predstavničko tijelo čine svi studenti izabrani na izborima za 

studentske predstavnike iz reda studenata na dodiplomskim, preddiplomskim, 
diplomskim, integriranim, poslijediplomskim i stručnim studijima. 

(2) Studentski zbor kao predstavničko tijelo čini ukupno pet članova od čega: 
- četiri predstavnika sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i dodiplomskih studija, 

odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, te 
stručnog preddiplomskog i specijalističkog diplomskog studija 

- jedan predstavnik poslijediplomskog doktorskog studija  
(3) Broj studentskih predstavnika i njihovih zamjenika koji se biraju u Fakultetsko vijeće 

utvrđuje se na način potreban da se ostvari zakonski minimum od 15% studenata 
(odnosno njihovih zamjenika) od ukupnog broja Fakultetskog vijeća. 

(4) Studentski zbor bira neposredno studentske predstavnike i u druga tijela propisana 
Statutom ili općim aktima Fakulteta 

(5) Mandat studentskog predstavnika, odnosno njegova zamjenika u Fakultetskom vijeću 
traje dvije godine. 

(6) Ako izabranom studentskom predstavniku prestane mandat prije isteka vremena na 
koje je izabran, zamjenik preuzima njegovu dužnost bez posebnog izbora. 

(7) Studentski predstavnici ravnopravno sudjeluju u radu Fakultetskog vijeća osim u 
postupcima stjecanja magisterija i doktorata znanosti. 

 
Članak 23. 

(1) Studentski zbor kao predstavničko tijelo: 
 bira i razrješuje Predsjednika Studentskog zbora i njegovog zamjenika  
 donosi prijedlog Statuta i drugih općih akata Studentskog zbora na prijedlog 

Predsjednika Studentskog zbora,  
 bira i razrješuje studentske predstavnike (koji nisu nužno i članovi Studentskog 

zbora) u Fakultetsko vijeće i druga tijela Fakulteta, tajnim glasovanjem, a sukladno 
Statutu Fakulteta, 

 donosi plan rada Studentskog zbora na prijedlog Predsjednika studentskog zbora 
 nadgleda aktivnosti studentskih udruga na Fakultetu 
 ustrojava odbore na prijedlog predsjednika Studentskog zbora 
 promiče i štiti ostale interese vezane uz studentsku problematiku na Fakultetu 
 razrješuje članove Studentskog zbora 
 imenuje koordinatore i članove Odbora 
 imenuje studentskog pravobranitelja, 
 donosi proračun Studentskog zbora i godišnji obračun (završni račun), 
 odlučuje o radu i poslovanju Studentskog zbora, 
 obavlja i druge poslove u okviru svoje nadležnosti, predviđene ovim Statutom i 

drugim općim aktima  
 
 
 
 



Članak 24. 
(1) Mandat članova Studentskog zbora izabranog na izborima počinje početkom sljedeće 

akademske godine nakon provedenih izbora, traje dvije godine i može se jednom 
ponoviti. 

(2) Mandat člana prestaje: 
  prestankom statusa studenta,  
 danom podnošenja ostavke,  
 ako u posljednje dvije godine studija nije sakupio minimalno 60 ECTS bodova ili 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,  

 ako član zbog objektivnih okolnosti nije u stanju obavljati dužnost  
 razrješenjem dužnosti, sukladno čl. 26 Statuta 
  u ostalim slučajevima predviđenim ovim Statutom.  

(3) U slučaju prestanka mandata člana studentskog zbora prije isteka vremena na koje je 
izabran, zamjenjuje ga njegov zamjenik. Ako to nije moguće, studentski zbor dužan je 
izabrati novog predstavnika i njegovog zamjenika u roku od 30 dana od prestanka 
mandata člana. 

(4) Tako izabrani član ima mandat koji odgovara mandatu člana umjesto kojega je izabran. 
 
 
Dužnosti člana Studentskog zbora 
 

Članak 25. 
(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 najmanje jednom u dva mjeseca 

- poštivati odredbe zakona, Statuta, drugih općih akata Sveučilišta, Fakulteta i 
Studentskog zbora ili na njima utemeljenih odluka 

- izvještavati svog zamjenika o radu Studentskog zbora. 
(2) U slučaju da član Studentskog zbora nije u mogućnosti biti prisutan na sjednici 

Studentskog zbora, odnosno na sjednicama drugih tijela u koja ga je Studentski zbor 
imenovao ili izabrao, dužan je obavijestiti Predsjednika i svog zamjenika, jer će se u 
protivnom smatrati da je izostanak neopravdan. 

(3) Predstavnik Studentskog zbora u Studentskom zboru Sveučilišta dužan je najmanje 
jednom u dva mjeseca dostaviti Studentskom zboru ovjerene zapisnike sjednica 
Studentskog zbora Fakulteta. Zapisnici sjednica Studentskog zbora Fakulteta čuvaju se 
u arhivi Studentskog zbora Sveučilišta. 

 
 
 
 
 
 



Razrješenje člana Studentskog zbora  
 

Članak 26. 
(1) Član Studentskog zbora može se razriješiti dužnosti prije isteka mandata ako: 

- sam zatraži razrješenje 
- ne ispunjava dužnosti člana Studentskog zbora 
- krši odredbe zakona, Statuta i drugih općih akata Sveučilišta, Fakulteta, 

Studentskog zbora ili na njima utemeljenih odluka 
- zlouporabi položaj člana 
- svojim ponašanjem teško povrijedi ugled dužnosti koju obnaša 
- trajno izgubi sposobnost obavljanja dužnosti 
- više od dva puta neopravdano izostane, sukladno čl. 25 st. 2 ovog Statuta 

(2) Studentski zbor pokreće postupak razrješenja na temelju pisanog obrazloženog 
prijedloga Predsjedništva ili jedne trećine ukupnog broja članova Studentskog zbora. 

(3) U postupku odlučivanja o razrješenju članu se mora pružiti mogućnost očitovanja o 
razlozima za razrješenje. 

(4) O razrješenju odlučuje Studentski zbor javnim ili tajnim glasovanjem. Odluka o 
razrješenju donosi se natopolovičnom većinom glasova svih članova Studentskog zbora. 

(5) Odlukom Studentskog zbora o razrješenju dužnosti člana Studentskog zbora prestaje 
mandat člana. 

 
 

Članak 27. 
(1) Studentski zbor radi na sjednicama koje saziva predsjednik najmanje jednom u mjesec 

dana, osim tijekom mjeseca kolovoza, i to pisanim ili elektroničkim putem upućenim 
pozivom (najmanje tri radna dana prije održavanja sjednice) koji sadržava dan, sat i 
mjesto održavanja sjednice, prijedlog dnevnog reda i dokumentaciju nužnu za 
razmatranje pojedinih pitanja. 

(2) 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 8 dana od dana podnošenja zahtjeva, 
predlagatelji mogu sami sazvati sjednicu. 

(3) Dnevni red sjednice u pravilu predlaže Predsjednik Studentskog zbora, a usvaja 
Studentski zbor kao predstavničko tijelo. 

(4) O sjednici se vodi zapisnik. Zapisnik kojeg sastavlja Predsjednik Studentskog zbora, a 
potvrđuje Studentski zbor, mora sadržavati: popis nazočnih, dnevni red, zaključke po 
svakoj točki dnevnog reda te potpis zapisničara i predsjedajućega. 

(5) Studentski zbor kao predstavničko tijelo može pravovaljano odlučivati ako je na 
sjednici nazočna natpolovična većina članova Studentskog zbora. 

(6) Studentski zbor kao predstavničko tijelo donosi odluke većinom glasova nazočnih 
članova, osim ako zakonom, Statutom Sveučilišta u Splitu ili ovim Statutom nije 
drugačije određeno. 

 
 
 
 



Predsjednik studentskog zbora 
 

Članak 28. 
(1) Predsjednik studentskog zbora kao predstavničkog tijela ujedno je i predsjednik 

Studentskog zbora kao studentske organizacije (u daljnjem tekstu Predsjednik). 
(2) Predsjednika u slučaju spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje njegov zamjenik. 
(3) Predsjednik Studentskog zbora: 

- Saziva i predsjedava sjednicama Studentskog zbora 
- Predlaže opće akte na razini Fakulteta 
- Provodi odluke tijela Studentskog zbora Sveučilišta i Studentskog zbora Fakulteta 
- Daje suglasnost na rad studentskih udruga koje djeluju na Fakultetu 
- Postupa u skladu s odredbama zakona, Statuta, drugih općih akata Sveučilišta i 

Studentskog zbora ili na njima utemeljenih odluka 
- Odlučuje o financijskom poslovanju Studentskog zbora Fakulteta 
- Obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti 

(4) Predsjednik se bira tajnim glasovanjem natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja 
članova Studentskog zbora kao predstavničkog tijela. Ako ni jedan kandidat nije dobio 
takvu većinu, u drugom krugu izbora, u koji ulaze dva kandidata s najvećim brojem 
glasova, smatra se izabranim kandidat koji je dobio većinu glasova nazočnih. 

(5) Mandat Predsjednika i zamjenika traje akademsku 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 niti 
pojedinac čiji se vlastiti programi financiraju preko Studentskog zbora. 

 
 

Članak 29. 
(1) Predsjednik studentskog zbora je predstavnik u Studentskom zboru Sveučilišta, osim 

ako Studentski zbor Fakulteta ne odluči drugačije. Predstavnik u Studentskom zboru 
Sveučilišta i njegov zamjenik biraju se natpolovičnom većinom ukupnog broja članova 
Studentskog zbora Fakulteta. 

(2) Predsjednik Studentskog zbora Fakulteta dužan je dostaviti Studentskom zboru 
Sveučilišta statut i druge opće akte Studentskog zbora Fakulteta donesene do dana 
stupanja na snagu Statuta Studentskog zbora Sveučilišta od 21.12.2012., odnosno u 
roku od osam dana od dana donošenja pojedinog akta. 

 
 
Odbori 

Članak 30. 
(1) Odbori su radna i stručna tijela Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu, a osnivaju se 

kako bi pomogli  drugim tijelima  Studentskog zbora u ispunjavanju programa rada 
Studentskog zbora. 

(2) Odbori se ustrojavaju prema potrebi na prijedlog Predsjednika Studentskog zbora. 
(3) Odbori su sastavljeni od najmanje dva člana (koordinatora i njegovog zamjenika). 
(4) Odbori Studentskog zbora: 
 organiziraju i vode izradu projekata koje im povjeri Studentski zbor na prijedlog 

Predsjednika studentskog zbora, 



 daju stručna  mišljenja na traženje Predsjednika Studentskog zbora, 
 predlažu Studentskom zboru provedbene mjere unutar svog djelokruga 
 Odbori su odgovorni za svoj rad Studentskom zboru. 

 
 
Odgovornost tijela studentskog zbora 
 

Članak 31. 
(1) Sva tijela Studentskog zbora, osim Studentskog zbora kao predstavničkog tijela, mogu 

biti razriješena dužnosti i prije isteka mandata od strane tijela koje ih je 
izabralo/imenovalo zbog nezadovoljavajućeg obavljanja poslova prema postupku koji 
odgovara onome za njihov izbor. 

 
 
Obustava odluke Studentskog zbora Fakulteta 
 

Članak 32. 
(1) Studentski zbor Sveučilišta može pisano upozoriti Studentski zbor Fakulteta na 

nezakonitost ili nestatutarnost njihovih planiranih ili donesenih odluka. 
(2) Studentski zbor Sveučilišta može obustaviti od izvršenja odluku Studentskog zbora 

Fakulteta i drugih tijela Studentskog zbora Fakulteta, ako je protivna zakonu, Statutu 
Studentskog zbora Sveučilišta, ovom Statutu i drugim općim aktima Studentskog zbora, 
Sveučilišta i Fakulteta ili na njima utemeljenim odlukama. 

(3) Za obustavu odluke iz st. 2 ovog članka potrebna je većina glasova ukupnog broja 
članova Studentskog zbora Sveučilišta. Odluka kojom se obustavlja odluka Studentskog 
zbora Fakulteta mora biti pisano izrađena i obrazložena, te otpremljena Studentskom 
zboru Fakulteta u roku od osam dana od njenog donošenja. 

 
 
VI. FINANCIRANJE STUDENTSKOG ZBORA 
 
 

Članak 33. 
(1) Rad Studentskog zbora financira se: 
 iz proračuna Sveučilišta ili sredstava koja se u proračunu Republike Hrvatske 

osiguravaju za visoko školstvo i znanstveni rad za posebne programe koje predlažu 
Studentski zborovi sastavnica, 

 iz školarina 
 iz prihoda od pokretne i nepokretne imovine, 
 od zaklada, fondacija, fondova i darovnica, sponzorstva, donacija i dotacija, 
 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, te ako to nije u 

suprotnosti sa zakonom ili Statutom Fakulteta.  



(2) Troškove međunarodne suradnje i poslovanja Studentskog zbora fakulteta financira 
Fakultet iz sredstava koja se u proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za 
financiranje visoke naobrazbe. 

(3) Studentski zbor autonomno raspolaže sredstvima za svoj rad koja se vode na računu 
Fakulteta u skladu sa zakonom i općim aktom Fakulteta te proračunom Studentskog 
zbora. 

 
Članak 34. 

(1) Studentski zbor odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom u skladu sa 
zakonima Republike Hrvatske. 

 
 

Članak 35. 
(1) Sredstva namijenjena Studentskom zboru uplaćuju se na račun Fakulteta, a u skladu s 

proračunom Studentskog zbora. Troškovi poslovanja Studentskog zbora financiraju se 
iz sredstava koja se u proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za financiranje visoke 
naobrazbe. 

 
 

Članak 36. 
(1) Odluku o raspoređivanju sredstava donosi Studentski zbor kao predstavničko tijelo na 

prijedlog Predsjedništva Studentskog zbora. 
 

Članak 37. 
(1) Tijela Studentskog zbora dužna su namjenski trošiti doznačena sredstva ako su 

namijenjena programima koji su u skladu sa Zakonom o studentskom zboru i drugim 
studentskim organizacijama i ovim Statutom, s mogućnošću prenamjene sredstava 
odlukom Studentskog zbora kao predstavničkog tijela. 

 
Članak 38. 

(1) Studentski zbor dužan je tijekom jedne akademske godine raspisati minimalno jedan 
javni natječaj za financiranje studentskih programa koje provode studentske udruge ili 
pojedini studenti. Studentski zbor koji je raspisao javni natječaj ne može na natječaj 
prijaviti svoj studentski program. 

(2) Raspisivanje javnog natječaja objavljuje se putem službenih internet stranica Fakulteta 
i Studentskog zbora. 

(3) Javni natječaj raspisuje se na maksimalan rok od trideset dana. 
(4) Studentski zbor dužan je osnovati povjerenstvo za provedbu natječaja koji broji pet 

članova. Dva člana povjerenstva iz reda studenata imenuje Studentski zbor Fakulteta, 
jednog člana iz reda studenata imenuje Studentski zbor Sveučilišta, a dva člana iz reda 
nastavnog osoblja imenuje dekan Fakulteta.  

(5) Član povjerenstva ne može biti student koji je član studentske udruge ili pojedinac koji 
je prijavio program na natječaj. 

(6) Povjerenstvo za provedbu natječaja predlaže tekst javnog natječaja kojeg usvaja 
Studentski zbor Fakulteta. 



(7) Povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka podnosi Studentskom zboru kao 
predstavničkom tijelu prijedloge raspodjele financijskih sredstava. Odluku o raspodjeli 
financijskih sredstava donosi Fakultetsko vijeće na prijedlog Studentskog zbora kao 
predstavničkog tijela. 

(8) O usvojenoj odluci  o raspodjeli financijskih sredstava iz stavka 7. Ovog članka, 
Studentski zbor Fakulteta dužan je u roku od trideset dana izvijestiti Studentski zbor 
Sveučilišta 

 
Članak 39. 

(1) Studentske udruge ili pojedini studenti koji su ostvarili pravo na sredstva putem javnog 
natječaja dužni su namjenski trošiti doznačena sredstva ako su namijenjena 
programima koji su u skladu sa Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim 
organizacijama i ovim Statutom. 

(2) Studentske udruge ili pojedini studenti dužni su u roku od 45 dana od realizacije 
studentskog programa pismenim putem podnijeti izvještaj o realiziranom programu 
studentskom zboru Fakulteta. 

 
Članak 40. 

(1) Izvještaj o realiziranom programu podrazumijeva detaljan financijski izvještaj s 
preslikama računa te izvještaj o provođenju programa. 

(2) Eventualna prenamjena sredstava moguća je jedino uz pismenu suglasnost Studentskog 
zbora Fakulteta kao predstavničkog tijela. 

(3) U slučaju nepodnošenja izvještaja o realiziranom programu ili prenamjeni odobrenih 
sredstava putem javnog natječaja bez suglasnosti Studentskog zbora Fakulteta od 
strane studentske udruge ili pojedinog studenta, uz nemogućnost prijave na sljedeći 
natječaj, Studentski zbor Fakulteta zadržava pravo podnošenja kaznene prijave protiv 
navedenih. 

 
 
 
VII. NADZOR NAD RADOM STUDENTSKOG ZBORA 
 

Članak 41. 
(1) Nadzor nad obavljanjem djelatnosti Studentskog zbora obavlja Fakultet. 

 
 
VIII. STUDENTSKI PRAVOBRANITELJ 
 

Članak 42. 
(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, 
 obavlja druge poslove utvrđene općim aktom Fakulteta. 



(2) Za studentskog pravobranitelja može biti imenovan student koji ispunjava uvjete za 
člana Studentskog zbora propisane Zakonom o studentskom zboru i drugim 
studentskom organizacijama i ovim Statutom. 

(3) Studentski zbor kao predstavničko tijelo imenuje studentskog pravobranitelja na 
vrijeme od jedne godine. Mandat studentskog pravobranitelja može se jednom ponoviti. 
Način izbora pravobranitelja odgovara onome za izbor Predsjednika Studentskog zbora. 

 
 
 
 
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 43. 
(1) Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Fakulteta. 
(2) Stupanjem na snagu ovog Statuta predstaje važiti Statut Studentskog zbora 

Kineziološkog fakulteta u Splitu od 26.01.2011. 
(3) Sva tijela Studentskog zbora izabrana/imenovana po prijašnjem Statutu i ostalim 

propisima koju su vrijedili do stupanja na snagu ovog Statuta nastavljaju rad do isteka 
svojih mandata. 

(4) Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se na način i po postupku istovjetnom za njegovo 
donošenje. 

 
 
 
 
Klasa:007-04/12-01/0001  
Urbroj:2181-205-03-05-12-0009 

DEKAN 
 
 

Prof.dr.sc. Boris Maleš 
 
 
 
Ovaj Statut objavljen je na oglasnoj ploči Fakulteta dana 12. 04. 2012.  te je stupio na snagu 
dana 19. 04. 2012. godine. 


