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Na temelju članka 91. Zakona o Sveučilištu u Mostaru (“Narodni list HR HB”, broj: 32/94, 
24/95, 16/96. i 44/96.) i članka 118. Statuta Sveučilišta u Mostaru, a uz suglasnost Senata, 
Upravno vijeće Sveučilišta u Mostaru na 3. sjednici 27. studenog 2000. d o n o s i 
 

PRAVILNIK 
O STUDENSKOM ZBORU 

 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Ovaj PRAVILNIK uređuje, ustrojstvo i rad studentskog zbora, način izbora i rada 
predstavnika studenata u tijelima uprave Sveučilišta, odnosno ustanova čija djelatnost 
osigurava cjelovitost i potrebni standard sustava visoke naobrazbe. 
 

Članak 2. 
 

Studentski zbor Sveučilišta čine svi studenti koji studiraju na dodiplomskim studijima na 
Sveučilištu u Mostaru. 
Članstvo u Studentskom zboru stječe se ili gubi stjecanjem ili gubitkom statusa studenta 
dodiplomskog studija na Sveučilištu (u skladu sa zakonom). 
 

Članak 3. 
 

Temeljne zadaće Studentskog zbora jesu sudjelovanje studenata u tijelima uprave Sveučilišta, 
odnosno sveučilišnih ustanova te briga o: 
• davanju mišljenja o prijedlozima propisa koji uređuju pitanja statusa, ekonomskog i 
socijalnog položaja studenata, 
• organiziranju i izvođenju programa za studente na području naobrazbe, kulture, športa, 
tehničke kulture i drugih programa od interesa za studente koji se financiraju iz sredstava 
odgovarajućeg proračuna te drugih izvora, ako statutom nije drugačije određeno. 
• organiziraju i izvođenju programa koji utječe na socijalno-ekonomski položaj studenata, 
• imenovanje predstavnika studenata u tijela međunarodnih studentskih organizacija i drugih 
organizacija u kojima sudjeluju predstavnici studenata, 
• davanju poticaja za donošenje ili promjene propisa od interesa za studente, 
• drugim zakonom ili statutom određenim zadaćama. 
 

Članak 4. 
 

Temeljni akt Studentskog zbora je Pravilnik. 
Pravilnikom se pobliže uređuje ustrojstvo Studentskog zbora, način odlučivanja njegovih 
tijela te druga pitanja od značaja za rad Studentskog zbora. 
 

Članak 5. 
 
Studentski zbor ustrojava se kao Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru. 
Studentski zbor Sveučilišta djeluje: 
- putem studentskih zborova fakulteta, umjetničke akademije, te fakultetskih centara. 
- putem Središnjice Studentskog zbora. 
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Pravilnikom Studentskog zbora može se utvrditi način utemeljenja i drugih stalnih i 
povremenih tijela, urediti njihov ustroj, djelokrug i način rada te izbor njihovih članova. 
 

Članak 6. 
 

Sveučilište u Mostaru dužno je osigurati prostore i druge uvjete za ispunjenje ciljeva i 
djelatnosti studentskog zbora. 
 
 
II. STUDENTSKI ZBOROVI FAKULTETA I UMJETNIČKE AKADEMIJE 
 

Članak 7. 
 

Podružnice Studentskog zbora Sveučilišta na fakultetu i umjetničkoj akademiji (u daljnjem 
tekstu: Podružnica Studentskog zbora na fakultetu) čine svi studenti upisani na dodiplomske 
studije koje ustrojava i vodi Sveučilište. 
 

Članak 8. 
 

Podružnica Studentskog zbora na fakultetu, neposredno bira studentske predstavnike u 
fakultetsko vijeće, odnosno u odgovarajuće vijeće umjetničke akademije (u daljnjem tekstu: 
fakultetsko vijeće). 
Broj studentskih predstavnika u fakultetskim vijećima članica Sveučilišta regulirat će se 
Statutom članica Sveučilišta. 
Podružnica Studentskog zbora na fakultetu bira neposredno studentske predstavnike i u druga 
tijela propisana statutom ili drugim općim aktom Sveučilišta. Ako statutom ili općim aktom 
nije drukčije propisano, izbori se provode u postupku propisanim za izbor studentskih 
predstavnika u fakultetsko vijeće. 
 

Članak 9. 
 

Mandat studentskog predstavnika, odnosno njegovog zamjenika u fakultetskom vijeću traje 
jednu akademsku godinu. 
Studentskom predstavniku u fakultetskom vijeću prestaje mandat istekom akademske godine 
za koju je izabran i ako mu je prestao status studenta. 
Ako izabranom studentskom predstavniku prestane mandat prije isteka vremena na koje je 
izabran, zamjenik preuzima njegovu dužnost bez posebnog izbora. 
 

Članak 10. 
 

Studentski predstavnici imaju pravo i dužnost u fakultetskom vijeću i drugim tijelima iznositi 
prijedloge i mišljenja studentskog zbora, zastupati studente, štititi i unaprjeđivati interese i 
dobrobit studenata. 
 

Članak 11. 
 

Dekan fakulteta je dužan pravodobno dostaviti studentskim predstavnicima nacrte pravilnika i 
drugih akata kojima se uređuje režim studiranja, nastavni planovi i programi, ispitni rokovi, 
prava i dužnosti studenata i ostaviti im dovoljno vremena da mogu prikupiti mišljenja 
studentskog zbora. 
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Studentski predstavnici u fakultetskom vijeću i drugim tijelima fakulteta dužni su prikupljati 
mišljenja studentskog zbora o svim važnijim pitanjima o kojima raspravlja i odlučuje tijelo u 
koje su izabrani, a osobito o režimu studiranja, nastavnim planovima i programima, ispitnim 
rokovima, kvaliteti nastavnog rada i udžbenicima. 
 

Članak 12. 
 

Studentski predstavnici imaju pravo i dužnost na pogodan način pravodobno obavještavati 
studentski zbor o svom djelovanju u fakultetskom vijeću i drugim tijelima fakulteta. 
Dekan fakulteta dužan je omogućiti studentskim predstavnicima obavještavanje studentskog 
zbora o svom radu. 
 

Članak 13. 
 

Studentski predstavnici izabrani u fakultetsko vijeće te njihovi zamjenici čine predsjedništvo 
podružnice Studentskog zbora na fakultetu. 
Studentski zbor fakulteta može utemeljiti i druga svoja stalna i povremena tijela, urediti 
njihov ustroj, djelokrug i način rada te izbor njihovih članova. 
 

Članak 14. 
 

Predsjedništvo podružnice Studentskog zbora bira predsjednika i njegova zamjenika tajnim ili 
javnim glasovanjem na prvoj sjednici koju saziva dotadašnji predsjednik. 
Za predsjednika i njegova zamjenika izabrani su studenti koji dobiju natpolovični broj 
glasova svih članova Predsjedništva podružnice Studentskog zbora. 
 

Članak 15. 
 

Izbore za studentske predstavnike u fakultetsko vijeće raspisuje dekan. 
Izbori se provode početkom akademske godine. Iznimno prvi put prilikom ustrojavanja 
Studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru izbori se mogu održati i kasnije tijekom akademske 
godine. 
 

Članak 16. 
 

Izbore za studentske predstavnike provodi izborno povjerenstvo podružnice studentskog 
zbora na fakultetu (u daljnjem tekstu: izborno povjerenstvo fakulteta) te birački odbori koji se 
osnivaju za svaku izbornu jedinicu. 
 

Članak 17. 
 

Izborno povjerenstvo fakulteta čini tri-pet članova. Članove izbornog povjerenstava fakulteta 
imenuje Predsjedništvo podružnice studentskog zbora na fakultetu. 
 

Članak 18. 
 

Birački odbor ima tri člana. Članove biračkih odbora imenuje izborno povjerenstvo fakulteta 
iz redova studenata izborne jedinice za koju se birački odbor imenuje. 

Članak 19. 
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Izbori se provode po izbornim jedinicama. Izbornu jedinicu čine svi upisani studenti pojedine 
godine dodiplomskog studija. 
Popis birača sastavlja se za svaku izbornu jedinicu. 
U birački popis unose se redoviti i izvanredni studenti dodiplomskih studija. 
 

Članak 20. 
 

Popis birača utvrđuje povjerenstvo za izradbu popisa birača koje ima tri člana. 
Članove povjerenstva, iz redova studenata, imenuje izborno povjerenstvo. 
 

Članak 21. 
 

Kandidate za studentske predstavnike u fakultetsko vijeće, iz redova svih upisanih studenata 
dodiplomski studija, mogu predlagati studentske udruge ili studenti upisani u popis birača 
izborne jedinice davanjem pravovaljanih potpisa. 
Kada studenti, odnosno udruge predlažu kandidate za studentske predstavnike u fakultetsko 
vijeće, za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti potpise od najmanje jedan posto 
studenata upisanih u popis birača izborne jedinice. Taj broj predstavlja fiksnu kotu. 
 

Članak 22. 
 

Izborno povjerenstvo fakulteta će na temelju svih pravovaljano istaknutih prijedloga sastaviti 
listu kandidata i njihovih zamjenika za svaku izbornu jedinicu posebno. 
Na listu kandidata izborne jedinice kandidati za studentskog predstavnika unose se abecednim 
redom prezimena. Uz kandidata za studentskog predstavnika navodi se njegov zamjenik. 
Pored imena kandidata stavlja se i naziv studenske udruge koju kandidat predstavlja. 
Izborno povjerenstvo fakulteta dužno je javno objaviti liste kandidata i njihovih zamjenika 
najkasnije sedam dana prije dana održavanja izbora. 
 

Članak 23. 
 

Glasovanje za izbor studentskih predstavnika u fakultetsko vijeće obavlja se na biračkim 
mjestima. 
Biračka mjesta i trajanje glasovanja određuje izborno povjerenstvo uz prethodno pribavljenu 
suglasnost dekana. 
Izborno povjerenstvo fakulteta dužno je najkasnije sedam dana prije izbora objaviti biračka 
mjesta i vrijeme glasovanja uskladiti. 
 

Članak 24. 
 

Glasovanje se obavlja osobno. 
Glasovanje se obavlja glasačkim listićima. 
Tiskanje glasačkih listića obavlja se pod nadzorom izbornog povjerenstva fakulteta. 
 
 
 

Članak 25. 
 

Glasački listić sadrži: 
- ime i prezime kandidata za studentskog predstavnika i njegova zamjenika, 
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godina i smjer studija, 
naziv studenske udruge koju predstavlja ili nezavisni kandidat 
Na glasačkom listiću navode se kandidati onim redom kojim su navedeni na listi kandidata. 
Ispred imena i prezimena svakog kandidata za studentskog predstavnika i njegova zamjenika 
stavlja se redni broj. 
 

Članak 26. 
 

Nakon završenog glasovanja birački odbor će utvrditi sljedećim redom: 
- broj neupotrjebljenih glasačkih listića, 
- broj studenata koji je pristupio glasovanju, 
- broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji, 
- broj važećih i nevažećih glasačkih listića, 
- broj glasova koji je dobio svaki kandidat za studentskog predstavnika i njegov zamjenik. 
Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je broj glasova prema 
popisu studenata veći od broja glasova po glasačkim listićima, vrijedi rezultat glasovanja po 
glasačkim listićima. 
U zapisnik o radu biračkog odbora unose se svi podaci iz stavka 1. ovog članka te sve druge 
činjenice koje su važne za glasovanje. 
Svaki član biračkog odbora može dati svoje primjedbe na zapisnik. Zapisnik potpisuju svi 
članovi biračkog odbora. Zapisnik o svom radu s ostalim biračkim materijalom odmah 
dostavlja izbornom povjerenstvu fakulteta. 
 

Članak 27. 
 

Za studentskog predstavnika izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova, ako ne u 
prvom tada se ide na drugi krug glasovanja. 
Ako su dva kandidata dobila jednaki broj glasova, izbori će se ponoviti u roku od 3 dana. U 
ponovljenom izboru glasuje se samo između ta dva kandidata. 
Za zamjenika studentskog predstavnika izabran je student koji je na listi predloženika i 
glasačkom listiću naveden uz kandidata koji je izabran za studentskog predstavnika. 
 

Članak 28. 
 

Rezultate izbora za studentske predstavnike i njihove zamjenike u fakultetsko vijeće utvrđuje 
izborno povjerenstvo fakulteta. 
Izborno povjerenstvo fakulteta zbrojit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima te utvrditi 
i objaviti rezultate glasovanja najkasnije u roku od 24 sata od sata zatvaranja birališta. 
 

Članak 29. 
 

Izbori po izbornim jedinicama valjani su ukoliko je glasovalo najmanje deset posto upisanih 
studenata. U slučaju da izborima pristupi manje od deset posto upisanih studenata izborni 
postupak se ponavlja. U ponovljenom postupku izbori su valjani bez obzira na broj upisanih 
studenata koji su glasovali. 

Članak 30. 
 

Svaki student ima pravo uložiti prigovor zbog nepravilnosti u postupku davanja prijedloga i u 
postupku izbora studentskih predstavnika u roku od dva dana, računajući od isteka dana kad 
je izvršena radnja na koju se stavlja prigovor. 
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O prigovorima odlučuje izborno povjerenstvo fakulteta. Izborno povjerenstvo fakulteta dužno 
je u roku od tri dana od uredno primljenog prigovora donijeti odluku o prigovoru. 
 

Članak 31. 
 

Odredbe članka 8. do 30. ovog Pravilnika primjenjuju se na odgovarajući način na izbor 
studentskih predstavnika u vijeće umjetničke akademije, fakultetskog centra. 
 
 
III. SREDIŠNJICA STUDENTSKOG ZBORA 
 

Članak 32. 
 

Središnjicu Studentskog zbora čine Predsjednik i Predsjedništvo Studentskog zbora. 
 

Članak 33. 
 

Predsjedništvo Studentskog zbora tvore predsjednici i zamjenici studentskih zborova 
fakulteta, umjetničke akademije i fakultetskih centara. 
 

Članak 34. 
 

Predsjedništvo: 
- donosi Pravilnik o radu Studentskog zbora, 
- bira predsjednika i zamjenika Studentskog Zbora Sveučilišta, 
- donosi opće akte, 
- odobrava izvješća o radu i poslovanju Studentskog zbora, 
- odlučuje o prestanku rada Studentskog zbora, ako Pravilnikom studentskog zbora nije 
drugačije određeno, 
- odlučuje o svim pitanjima koja Pravilnikom Studentskog zbora nisu stavljena u djelokrug 
nekog drugog tijela. 
 

Članak 35. 
 

Predsjedništvo Studentskog zbora Sveučilišta od članova Predsjedništva bira Predsjednika 
Studentskog zbora i njegova zamjenika na vrijeme od jedne godine. 
Predsjednik i zamjenik predsjednika Studentskog zbora biraju se tajnim ili javnim 
glasovanjem. 
Za predsjednika i njegova zamjenika izabrani su studenti koji dobiju najveći broj glasova 
članova Predsjedništva Studentskog zbora. 
 

Članak 36. 
 

Predsjednik Studentskog zbora ujedno je predsjednik Predsjedništva Studentskog zbora. 
Sjednice Predsjedništva Studentskog zbora saziva i predsjedava predsjednik Studentskog 
zbora. 
Predsjednik Studentskog zbora će sazvati sjednicu Predsjedništva u roku od 7 dana od dana 
podnošenja zahtjeva, kad njeno sazivanje zahtijeva najmanje dva člana Predsjedništva. 
Ako predsjednik ne sazove sjednicu Predsjedništva Studentskog zbora u roku iz stavka 2. 
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ovog članka, sjednicu će sazvati zamjenik predsjednika Studentskog zbora. 
Odluke se donose na način i u postupku propisanim Poslovnikom. 
 

Članak 37. 
 

Predsjednik Studentskog zbora zastupa Studentski zbor, a u slučaju njegove spriječenosti ili 
odsutnosti zamjenjuje ga zamjenik. 
Predsjednik Studentskog zbora je ujedno i član Senata Sveučilišta. 
 

Članak 38. 
 

Studenski zbor predlaže Upravnom vijeću Sveučilišta da imenuje predstavnika Studenskog 
zbora u Upravno vijeće Sveučilišta. (ukoliko je u skladu s pravnim propisima) 
 

Članak 39. 
 

Studentski zbor sveučilišta bira predstavnike i u druga tijela Sveučilišta kad je to statutom 
Sveučilišta ili zakonom propisano. 
Ukupan broj studentskih predstavnika u tijelima Sveučilišta utvrđuje se Statutom sveučilišta. 
 
 
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 40. 
 

Senat Sveučilišta u Mostaru će u roku od mjesec dana od donošenja ovog Pravilnikom 
provesti izbore na Sveučilištu. 
Dekani fakulteta dužni su raspisati izbore za predstavnike studenata u fakultetsko vijeće, na 
način propisan ovim Pravilnikom, najkasnije 2 tjedna od dana raspisivanja studenskih izbora 
koje donosi Senat Sveučilišta. 
 

Članak 41. 
 

Do ustroja Predsjedništva podružnice Studentskog zbora na fakultetu članove izbornog 
povjerenstva imenuje fakultetsko vijeće na prijedlog dekana, a uz konzultacije predstavnika 
studenskih udruga koji izlaze na izbore. 
 

Članak 42. 
 

Do ustroja Predsjedništva podružnice Studenskog zbora na fakultetu, prvu sjednicu 
Predsjedništva podružnice Studenskog zbora saziva dekan fakulteta u roku od 8 dana, od dana 
proglašenja izbornih rezultata na tom fakultetu. 
 
 

Članak 43. 
 

Do ustroja Predsjedništva Studenskog zbora Sveučilišta, prvu sjednicu Studenskog zbora 
saziva glavni tajnik ili prorektor za nastavu i studente Sveučilišta u roku od 15 dana od dana 
proglašenja izbornih rezultata na svim fakultetima. 
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Članak 44. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 
  
  

Prof. dr. Dragan Čović, v. r. 
predsjednik Upravnog vijeća 

  
Broj: 01-03-152/00 
Mostar, 27. studeni 2000. 
 


