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PRIJEDLOG ZAKONA O STUDENTSKOM ZBORU 
I DRUGIM STUDENTSKIM ORGANIZACIJAMA 

 
 
I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA 
  
 Ustavna osnova za donošenje Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim 
organizacijama sadržana je u odredbi članka 2. stavka 4. podstavak 1. Ustava Republike 
Hrvatske (Narodne novine, broj 41/01 – pročišćeni tekst i 55/01 - ispravak). 
 
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE 
POSLJEDICE KOJE ĆE PROISTEĆI NJEGOVIM DONOŠENJEM 
 
Ocjena stanja  
 

Kada je donesen 1996. godine, Zakon o studentskom zboru bio je značajan korak 
naprijed u studentskom organiziranju. Ustavni sud Republike Hrvatske ukinuo je taj Zakon 
1997. godine iz razloga što za njega nije glasovala većina od ukupnog broja zastupnika 
Zastupničkog doma Hrvatskog sabora, no iste je godine donesen novi, neznatno izmijenjeni 
Zakon o studentskom zboru koji je na snazi i danas. 

Taj Zakon, ipak, neka pitanja nije riješio na kvalitetan način. Temeljni mu je nedostatak 
taj što su svi studenti samim upisom na visoko učilište postajali članovi Studentskoga zbora, 
što ograničava pravo na slobodno udruživanje građana.  

Pitanje studentskih udruga također nije kvalitetno riješeno. Izostanak jasno 
definiranoga statusa studentskih udruga dovodi do toga da je teško uspostaviti i voditi  
jedinstvenu i transparentnu  politiku razvoja i poglavito financiranja studentskih udruga. 

Naposljetku, samo studentsko predstavljanje riješeno je na vrlo kompliciran način kroz 
mnoštvo razina delegiranja. Primjerice, studenti biraju studentske predstavnike svoje 
akademske godine, koji između sebe biraju predstavnika u Studentski zbor visokog učilišta, 
koje bira Predsjedništvo Studentskog zbora visokog učilišta, koje bira svojega Predsjednika. 
Predsjednici, pak, svih hrvatskih Studentskih zborova između sebe biraju Predsjednika 
Hrvatskoga studentskog zbora. Ovoliko velik broj delegacija pridonosi brojnim nejasnoćama i 
diobama između studentskih predstavnika na visokim učilištima i onih na razini sveučilišta, ali 
istovremeno i smanjuje legitimitet studentskih predstavnika na razini sveučilišta.  

Značajan korak naprijed u organiziranju studentskoga predstavljanja bio je Zakon o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz 2003. godine, i njegove izmjene i dopune iz 
2004. godine. Tim je zakonom povećan broj studentskih predstavnika u predstavničkim 
tijelima visokih učilišta i uvedena je mogućnost suspenzivnog veta na pitanja od posebnoga 
studentskog interesa. Istovremeno su prvi puta regulirana i prava studenata sveučilišnih i 
stručnih studija. 
 
Osnovna pitanja koja se trebaju urediti zakonom  
 
Ovim Zakonom se uređuju sljedeća pitanja: 
 
- pravo na predstavljanje studenata u tijelima visokih učilišta 
- pravo studenata na udruživanje 
- načela studentskih organizacija 
- obveze visokih učilišta 
- zadaće, tijela, statut i sastav studentskog zbora 
- Hrvatski studentski zbor 
- sjedište i način rada studentskog zbora 
- djelovanje studentskih udruga i drugih organizacija studenata na visokim učilištima 
- financiranje studentskog zbora i drugih studentskih organizacija 
- nadzor nad radom studentskog zbora i drugih studentskih organizacija 
- biračko pravo  
- izbori za studentske zborove 
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- djelovanje studentskog pravobranitelja 
- stegovna odgovornost čelnika visokog učilišta. 
 
Posljedice koje će proisteći donošenjem zakona 
 
Donošenjem ovog Zakona ostvaruje se nekoliko ključnih ciljeva: 
 

1. Uspostavlja se studentski zbor kao studentsko predstavničko tijelo.  
 
2. Uspostavlja se institucija studentskog pravobranitelja. 

 
3. Povećava se razina kvalitete studentskog predstavljanja. Zakon ovlašćuje studentske 

predstavnike u studentskom zboru da predlože statut studentskog zbora koji donosi  
visoko učilište, a istovremeno propisuje izravan izbor dijela studentskih predstavnika iz 
sastavnica u Senat sveučilišta. Ovime se ostavlja studentskim predstavnicima da 
slobodno, sukladno interesima studenata koje predstavljaju, organiziraju studentski 
zbor na svojem visokom učilištu.  

 
4. Povećava se transparentnost studentskoga organiziranja. Ovlasti nadzora rada 

studentskog zbora i drugih studentskih organizacija prenose se na visoka učilišta, čime 
se osigurava da se kontrola provodi upravo na razini na kojoj studentske organizacije 
djeluju. Istovremeno studenti mogu prema potrebi statutom studentskog zbora 
definirati dodatne mehanizme kontrole.  

 
5. Povećava se praktičnost i funkcionalnost studentskog predstavljanja i organiziranja. 

Zakonom se definiraju studentske udruge, predviđaju se okviri provođenja studentskih 
izbora i financiranja rada studentskih organizacija. 

 
6. Pruža se potpora uspješnijoj integraciji hrvatskih visokih učilišta. Zakon to ostvaruje 

kroz više mehanizama koji se prenose na razinu visokog učilišta, od kojih je ključno 
prenošenje upisnika studentskih organizacija, prenošenje ovlasti nadzora nad 
zakonitošću rada studentskog zbora, te prenošenje ovlasti financiranja studentskih 
organizacija.  

 
 
III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA 
 
 Za provedbu ovog Zakona planirana su sredstva u Državnom proračunu Republike 
Hrvatske za 2007. godinu u iznosu od 8.100.000,00 kuna na pozicijama Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i športa u okviru redovne djelatnosti veleučilišta i visokih škola te 
redovnih djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu, Zadru, Osijeku, Dubrovniku, Rijeci i Splitu. 
 
 
IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU 
 
 Temelj za donošenje ovog Zakona po hitnom postupku nalazi se u članku 159. 
Poslovnika Hrvatskog sabora ("Narodne novine", broj 6/02 - pročišćeni tekst, 41/02, 91/03 i 
58/04) i to u drugim osobito opravdanim državnim razlozima. 
 Predlagatelj smatra kako je Zakon potrebno donijeti po hitnom postupku zbog 
osiguravanja provođenja izbora i ustrojavanja novoga studentskog zbora u ljetnom semestru  
akademske godine 2006./2007. Donošenje ovog zakona po hitnom postupku potrebno je 
iz razumljivog razloga koji se temelji na zahtjevu visokih učilišta da se ubuduće izbori za 
Studentski zbor održavaju početkom  ljetnoga semestra (u mjesecu ožujku), a ne početkom 
zimskoga semestra  (u mjesecu studenom) kakva je  sadašnja, po svim ocjenama, loša 
praksa. Naime, zahtjev je utemeljen na potrebi da i studenti prve studijske godine dobiju  
makar minimalno vrijeme, vrijeme od makar jednoga - prvog - semestra,  za međusobno 
upoznavanje kako bi izbori za studentske predstavnike u studentskom zboru među ovim  
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studentima mogli rezultirati kvalitetnim ishodima.  U situaciji, dakle, kada bi Zakon bio 
usvojen po hitnome postupku takvu bi poželjnu praksu bilo moguće ustanoviti već tekuće 
akademske godine.  
 Donošenje novog Zakona po hitnome postupku podržano je od strane aktualnog 
vodstva Studentskog zbora, brojnih studentskih udruga, visokih učilišta i Rektorskog zbora. 
 
 
V. TEKST KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O STUDENTSKOM ZBORU I DRUGIM 
STUDENTSKIM ORGANIZACIJAMA, S OBRAZLOŽENJEM 
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KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STUDENTSKOM ZBORU I DRUGIM  

STUDENTSKIM ORGANIZACIJAMA 
 
 
 

Predmet normiranja 
Članak 1. 

 
(1) Ovim Zakonom uređuje se pravo na predstavljanje studenata u tijelima visokih učilišta, 
pravo na udruživanje i djelovanje studentskih udruga i organizacija na visokim učilištima, 
studentski izbori, izbor i djelovanje studentskog pravobranitelja te druga pitanja od važnosti 
za organizirano djelovanje studenata. 
 
(2) U smislu ovog Zakona određeni pojmovi imaju sljedeća značenja: 

1. Studenti – svi studenti i studentice sveučilišnih i stručnih studija u Republici Hrvatskoj 
sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. 

2. Studentski zbor - studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, 
sudjeluje u odlučivanju u tijelima visokog učilišta i predstavlja studente u sustavu 
visokog obrazovanja.  

3. Studentska organizacija – studentski zbor, studentska udruga ili druga organizacija  
studenata, neovisno o obliku organiziranja, koja djeluje na visokom učilištu. 

4. Studentska udruga – udruga građana čije većinsko članstvo čine studenti i čija je 
djelatnost vezana uz zadovoljavanje studentskih potreba na području visokog 
obrazovanja, znanosti, kulture, športa, zdravlja, ekologije i drugih područja od 
interesa za studente i koja je upisana u evidenciju studentskih organizacija. 

 
Načela studentskih organizacija 

Članak 2. 
 

(1) Članstvo u studentskim organizacijama je dobrovoljno. 
 
(2) Studenti sudjeluju u upravljanju visokim učilištem kroz studentski zbor kao izborno 
predstavničko tijelo studenata određenog visokog učilišta.  
 
(3) Na visokim učilištima slobodno djeluju studentske udruge i druge studentske organizacije 
kojima je djelatnost unaprjeđenje studija i zadovoljavanje studentskih potreba (stručna i 
znanstvena aktivnost, kultura, šport, standard i drugo). 
 
(4) Zabranjena je svaka diskriminacija studenata po bilo kojoj osnovi u odnosu na pravo na 
članstvo i rad u studentskim organizacijama, zaštiti koju uživaju pred studentskim 
pravobraniteljem, u pravu na sudjelovanje u izborima i pravu na djelovanje u studentskim 
zborovima, kao i u odnosu na druga prava predviđena ovim Zakonom. 
 
(5) Sudjelovanje studenata poslijediplomskih studija u studentskom zboru visokog učilišta 
uređuje se statutom studentskog zbora, sukladno ovom Zakonu i općim aktima visokog 
učilišta. 
 

Obveze visokih učilišta 
Članak 3. 

 
(1) Visoka učilišta dužna su studentskom zboru i studentskom pravobranitelju osigurati 
prostor za rad, sufinancirati njihovu djelatnost te im pružati administrativno-tehničku pomoć. 
Visoka učilišta su dužna, sukladno svojim mogućnostima, podupirati rad drugih studentskih 
organizacija. 
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(2) Čelnici visokih učilišta dužni su osigurati zakonitost rada studentskog zbora i drugih 
studentskih organizacija koje djeluju na visokom učilištu, osigurati zakonito i pravovremeno 
provođenje studentskih izbora i omogućiti svim studentima ravnopravno sudjelovanje u 
izborima.  
 
(3) Visoko učilište dužno je omogućiti studentskim organizacijama autonomno raspolaganje 
sredstvima za njihov rad koja se vode na računima visokog učilišta u skladu sa zakonom i 
općim aktom visokog učilišta. 
 
(4) Obveze visokog učilišta iz prethodnih stavaka ovog članka uređuju se općim aktom 
visokog učilišta. 
 
(5) Visoko učilište dužno je voditi evidenciju studentskih organizacija koje djeluju na tom 
visokom učilištu. 
 
(6) Način vođenja evidencije iz stavka 5. ovog članka propisuje se općim aktom visokog 
učilišta. 
 

Studentski zbor 
Članak 4. 

 
(1) Studentski zbor se ustrojava i djeluje na način predviđen ovim Zakonom i općim aktima 
visokog učilišta i studentskog zbora.  
 
(2) Studentski zbor se ustrojava kao studentski zbor sveučilišta, studentski zbor veleučilišta i 
studentski zbor visoke škole. Ukoliko visoko učilište ima sastavnice, na njima obvezno djeluje 
studentski zbor sastavnice. 
 
(3) Na razini Republike Hrvatske ustrojava se Hrvatski studentski zbor kao koordinativno 
tijelo studentskih zborova visokih učilišta. 
 

Zadaće studentskog zbora 
Članak 5. 

 
Studentski zbor na visokom učilištu: 

- predstavlja studente pred tijelima visokog učilišta i tijelima javne vlasti, 
- bira studentske predstavnike u senat i druga tijela sveučilišta te u vijeće i druga tijela 

drugih visokih učilišta, 
- bira studentske predstavnike u odgovarajuće organizacije, ustanove i trgovačka 

društva kojima je osnivač visoko učilište,     
- donosi plan i program rada studentskog zbora, 
- imenuje studentskog pravobranitelja, 
- zastupa interese studenata u ili pred tijelima visokih učilišta, 
- brine i sudjeluje u odlučivanju o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, 

ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente, 
- predlaže nadležnim tijelima visokih učilišta plan financiranja studentskih aktivnosti, 
- potiče izvannastavne aktivnosti studenata,  
- donosi opće akte studentskog zbora, ako ovim Zakonom ili statutom studentskog 

zbora nije drugačije određeno, 
- obavlja druge poslove od interesa za studente visokog učilišta. 

 
Tijela studentskog zbora 

Članak 6. 
 

(1) Studentski zbor ima predsjednika koji predstavlja i zastupa studentski zbor, koordinira 
njegov rad i obavlja druge poslove predviđene općim aktima visokog učilišta i studentskog 
zbora. Predsjednika studentskog zbora zamjenjuje njegov zamjenik. Mandat predsjednika i 
zamjenika traje akademsku godinu i može se jednom ponoviti.  
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(2) Studentski zbor može imati predsjedništvo i druga tijela predviđena statutom studentskog 
zbora. 
 
(3) Mandat članova studentskog zbora traje dvije godine i može se jednom ponoviti. Mandat 
člana prestaje prestankom statusa studenta, danom podnošenja ostavke, ako član drugi puta 
ponavlja godinu tijekom iste razine studija (preddiplomske, diplomske, poslijediplomske) ili 
ako u posljednje dvije godine studija nije sakupio minimalno 60 ECTS bodova, ako član zbog 
objektivnih okolnosti nije u stanju vršiti dužnost te u ostalim slučajevima predviđenima 
statutom studentskog zbora. U slučaju prestanka mandata nekog člana studentskog zbora 
postupit će se sukladno članku 14. stavku 4. ovoga Zakona, 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.  
 

Statut studentskog zbora 
Članak 7. 

 
(1) Studentski zbor ima statut. Statut donosi visoko učilište, na prijedlog studentskog zbora i 
na način predviđen njegovim općim aktom, pri čemu za njega treba glasovati većina ukupnog 
broja studentskih predstavnika u senatu sveučilišta, odnosno vijeću visokog učilišta. 
 
(2) 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 visokog učilišta te 
-  ostala pitanja važna za rad studentskog zbora. 

 
Hrvatski studentski zbor 

Članak 8. 
 

(1) Hrvatski studentski zbor je koordinativno tijelo koje usklađuje rad svih studentskih 
zborova visokih učilišta u Republici Hrvatskoj na zajedničkim programima, raspravlja o 
pitanjima od zajedničkog interesa za studente, te rukovodi aktivnostima u međunarodnoj 
suradnji. 
 
(2) Kao koordinativno tijelo studentskih zborova visokih učilišta Hrvatski studentski zbor 
posebno: 

- usklađuje rad studentskih zborova visokih učilišta,  
- prati i promiče interese studenata na nacionalnoj razini,  
- prati provođenje propisa o studentima,  
- surađuje s ministarstvom nadležnim za visoko obrazovanje u pripremi propisa koji se 

odnose na studente, 
- predstavlja studente pred tijelima javne vlasti, 
- brine o uvjetima u kojima djeluju studentski zborovi na visokim učilištima, 
- obavlja druge poslove važne za studente na nacionalnoj razini, 
- imenuje predstavnika studenata u tijelima međunarodnih studentskih organizacija i  

drugih organizacija u kojima sudjeluju predstavnici studenata kojih je članica 
Republika Hrvatska. 

 
(3) Hrvatski studentski zbor donosi opće akte Hrvatskog studentskog zbora i poslovnik o 
svome radu. Poslovnik o radu Hrvatskog studentskog zbora stupa na snagu kada ga potvrdi 
većina studentskih zborova sveučilišta, veleučilišta i visokih škola. 
 
(4) Hrvatski studentski zbor ima svog predsjednika, zamjenika predsjednika i druga tijela 
Hrvatskog studentskog zbora, sukladno općim aktima Hrvatskog studentskog zbora. 
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Sastav studentskog zbora 
Članak 9. 

 
(1) Studentski zbor visokog učilišta čine studenti visokog učilišta koje studenti izabiru na  
izborima između kandidata navedenih na izbornoj listi.  
 
(2) Na izborima za studentski zbor bira se najmanje onoliko članova studentskog zbora 
koliko u senatu sveučilišta, odnosno vijeću visokog učilišta ima studentskih predstavnika.     
  
(3) U slučaju kada visoko učilište ima sastavnice, članovi studentskog zbora tog visokog 
učilišta obvezno su i predstavnici studentskog zbora svake sastavnice. 
 
(4) U slučaju iz stavka 3. ovog članka, ukupan broj predstavnika studentskih zborova 
sastavnica visokog učilišta ne može biti veći od dvije trećine ukupnog broja članova 
studentskog zbora visokog učilišta.  
 
(5) Hrvatski studentski zbor čini po jedan predstavnik svakog studentskog zbora sveučilišta 
te jedan predstavnik studentskih zborova svih veleučilišta i visokih škola kojeg izaberu njihovi 
studentski zborovi.  
 

Sjedište i način rada studentskog zbora 
Članak 10. 

 
(1) Studentski zbor visokog učilišta ima sjedište u mjestu u kojemu je sjedište visokog 
učilišta. 
 
(2) Hrvatski studentski zbor ima sjedište pri visokom učilištu čiji je student predsjednik 
Hrvatskog studentskog zbora. 
 
(3) Studentski zbor radi na sjednicama koje saziva predsjednik ili drugo statutom ovlašteno 
tijelo najmanje jednom u mjesec dana osim tijekom mjeseca 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 8 dana od dana podnošenja zahtjeva, predlagatelji mogu sami sazvati sjednicu. 
 
(4) Studentski zbor može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna natpolovična 
većina članova. Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova, ako statutom nije 
propisano drugačije. O radu sjednice vodi se zapisnik koji najmanje sadrži: popis nazočnih, 
dnevni red, zaključke po svakoj točki dnevnog reda te potpis zapisničara i predsjedavajućeg. 

 
Studentske udruge i druge organizacije studenata 

Članak 11. 
 
(1) Na visokim učilištima mogu djelovati studentske udruge osnovane sukladno Zakonu o 
udrugama i druge organizacije studenata nastale udruživanjem studenata u okviru visokog 
učilišta. 
 
(2) Status studentske udruge ili druge organizacije studenata stječe se upisom u evidenciju 
studentskih organizacija pri visokom učilištu rješenjem čelnika visokog učilišta kojim se 
potvrđuje da udruga ili organizacija udovoljava uvjetima iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona. 
Visoko učilište će jednom godišnje provjeravati status studentske udruge ili druge 
organizacije studenata. Ako udruga ili organizacija prestane udovoljavati uvjetima iz ovoga 
stavka, visoko učilište rješenjem će ukinuti status studentske udruge ili druge organizacije 
studenata. Protiv rješenja kojim se status studentske udruge ili druge organizacije studenata 
priznaje, odbija ili ukida, dopuštena je žalba senatu sveučilišta, odnosno vijeću visokog 
učilišta čija je odluka konačna.  
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(3) Studentske udruge i druge organizacije studenata slobodno djeluju na visokom učilištu. 
Visoko učilište, sukladno mogućnostima, osigurava prostorne i materijalne uvjete za rad 
studentske udruge i druge organizacije studenata.  
 
(4) Djelovanje studentskih organizacija na visokom učilištu može se detaljnije urediti općim 
aktom visokog učilišta. 
 

Financiranje rada studentskog zbora, 
studentskih udruga i drugih studentskih organizacija 

Članak 12. 
 
(1) Rad studentskog zbora financira se iz proračuna visokog učilišta na kojem taj studentski 
zbor djeluje.  
 
(2) Rad studentskih udruga i drugih organizacija studenata može se financirati: 

- iz proračuna sveučilišta, veleučilišta ili visokih škola, 
- od zaklada, fondacija 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 studentske organizacije te ako to nije u 

suprotnosti sa zakonom ili statutom visokog učilišta.  
 
(3) Studentski zbor visokog učilišta dužan je raspisati javni natječaj za financiranje 
studentskih programa koje provode studentske organizacije ili pojedini studenti te osnovati 
povjerenstvo za provedbu natječaja. Većinu članova povjerenstva čine studenti imenovani od 
strane studentskog zbora i studentskih organizacija prijavljenih na natječaj, a ostatak članova 
nastavno osoblje imenovano od strane visokog učilišta. Broj članova i način njihova odabira 
određuje se općim aktom visokog učilišta. 
 
(4) Povjerenstvo iz stavka 3. ovog članka podnosi prijedloge raspodjele financijskih 
sredstava. Odluku o raspodjeli financijskih sredstava donosi visoko učilište na prijedlog 
studentskog zbora.  
 
(5)  Proračunski fondovi, kriteriji za natječaje te način vrednovanja studentskih programa koje 
provode studentske organizacije ili pojedini studenti, propisuju se općim aktom, kojeg 
predlaže studentski zbor, natpolovičnom većinom svih članova, a donosi senat sveučilišta 
odnosno vijeće visokog učilišta.  
 
(6) Troškovi međunarodne suradnje i poslovanja Hrvatskog studentskog zbora financiraju se 
iz proračuna visokog učilišta pri kojem je sjedište Hrvatskog studentskog zbora. 
 
(7) Studentski zbor i druge studentske organizacije bez pravne osobnosti raspolažu 
sredstvima za svoj rad u okviru računa visokog učilišta, sukladno zakonu i općem aktu 
visokog učilišta. 
 
(8) Studentske udruge raspolažu sredstvima na način utvrđen njihovim statutom. 
 

Nadzor nad radom studentskih organizacija 
Članak 13. 

 
(1) Rad  studentskih  organizacija je javan. 
 
(2) Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata studentskih organizacija obavlja visoko 
učilište, sukladno svom općem aktu. 
 
(3) Visoka učilišta vrše nadzor namjenske uporabe novčanih sredstava koja dodjeljuju  
studentskim organizacijama, sukladno svom općem aktu. 
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Biračko pravo 
Članak 14. 

 
(1) U izborima za studentski zbor visokog učilišta imaju pravo sudjelovati svi studenti, 
sukladno ovom Zakonu, općem aktu visokog učilišta i općem aktu studentskog zbora. 
 
(2) Svi studenti u Republici Hrvatskoj imaju pravo birati i biti birani za studentske 
predstavnike (članove i zamjenike) u studentskom zboru.  
 
(3) Za studentskog predstavnika ne može se kandidirati student koji drugi puta ponavlja 
godinu tijekom iste razine studija (preddiplomske, diplomske, poslijediplomske) ili koji u 
posljednje dvije godine studija nije sakupio minimalno 60 ECTS bodova te u ostalim 
slučajevima predviđenim statutom studentskog zbora.  
 
(4) Ako studentu koji je izabran za studentskog predstavnika prestane mandat prije isteka 
vremena na koje je izabran, zamjenjuje ga njegov zamjenik ili kandidat za studentskog 
predstavnika koji je sljedeći na izbornoj listi s koje je student izabran.  

 
Izbori 

Članak 15. 
 
(1) Izbori za studentske zborove visokih učilišta (članove i zamjenike) održavaju se u pravilu 
između 15. i 30. ožujka tekuće akademske godine.  
 
(2) Izbore raspisuje čelnik visokog učilišta najmanje 30 dana prije njihova održavanja te 
imenuje izborno povjerenstvo koje provodi izbore. 
 
(3) Kandidature se podnose izbornom povjerenstvu najkasnije 10 dana prije održavanja 
izbora, a objavljuju se najmanje 8 dana prije provođenja izbora. 
 
(4) Izborno povjerenstvo ima 5 članova.Tri člana povjerenstva i njihove zamjenike predlaže 
studentski zbor, a dva člana povjerenstva i njihove zamjenike predlaže senat sveučilišta 
odnosno vijeće visokog učilišta iz reda nastavnog osoblja. Izborno povjerenstvo imenuje 
biračke odbore i utvrđuje popis birača.  
 
(5) 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. 
 
(6) 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 izbora 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, 
- prigovor na tijek i rezultate izbornog postupka, 
- sastav i djelokrug povjerenstva za prigovore. 
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Članak 16. 
 

(1) Prigovori na tijek i rezultate izbornog postupka podnose se povjerenstvu za prigovore na 
razini sveučilišta, veleučilišta ili visoke škole. 
 
(2) Povjerenstvo za prigovore ima pet članova. Dva člana povjerenstva i njihove zamjenike iz 
redova studenata predlaže studentski zbor, a imenuje čelnik visokog učilišta. Tri člana 
povjerenstva i njihove zamjenike iz reda nastavnog osoblja predlaže senat sveučilišta 
odnosno vijeće visokog učilišta, a imenuje čelnik visokog učilišta. 
 
(3) Članovi Izbornog povjerenstva i biračkih odbora, kandidati na izborima i članovi 
studentskog zbora s važećim mandatom ne mogu biti istovremeno i članovi povjerenstva za 
prigovore. 
 

Studentski pravobranitelj 
Članak 17. 

 
(1) Visoko učilište ima studentskog pravobranitelja kojeg imenuje studentski zbor na vrijeme 
od jedne godine, sukladno općem aktu studentskog zbora. Mandat studentskog 
pravobranitelja može se jednom ponoviti. 
 
(2) Za studentskog pravobranitelja može biti imenovan student koji ispunjava uvjete za člana 
studentskog zbora propisane ovim Zakonom. 
 
(3) Studentski pravobranitelj: 

- prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s  
nadležnim tijelima visokog učilišta, 

- savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava, 
- može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava, 
- obavlja druge poslove utvrđene općim aktom visokog učilišta. 

 
(4) Visoko učilište dužno je osigurati studentskom pravobranitelju prostor i opremu potrebnu 
za njegov rad.  
 

Stegovna odgovornost čelnika visokog učilišta 
Članak 18. 

 
Za kršenje odredbi ovog Zakona čelnik visokog učilišta podliježe stegovnoj odgovornosti 
sukladno općem aktu visokog učilišta. 
 

Prijelazne i završne odredbe 
Članak 19. 

 
(1) Studentski zborovi izabrani prema Zakonu o studentskom zboru (Narodne novine, br. 
139/97) nastavljaju s radom do izbora studentskih zborova prema ovom Zakonu. 
 
(2) Studentski predstavnici u senatu sveučilišta odnosno u vijećima visokih učilišta 
nastavljaju svoj rad do izbora studentskih predstavnika prema ovome Zakonu. 
 
(3) Studentske udruge i druge studentske organizacije osnovane prema propisima koji su 
vrijedili na dan stupanja na snagu ovoga Zakona nastavljaju svoj rad. Svoje opće akte i ustroj 
dužne su uskladiti s ovim Zakonom u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona. 
 
(4) Visoka učilišta dužna su uskladiti svoje opće akte s ovim Zakonom te donijeti opće akte iz 
članka 3. stavka 4., članka 3. stavka 6. i članka 12. stavka 5. ovog Zakona u roku od 60 dana 
od stupanja na snagu ovog Zakona. 
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(5) Izbori za studentske zborove sukladno ovom Zakonu provest će se u roku od 120 dana 
od stupanja na snagu ovog Zakona, sukladno općim aktima koje će donijeti visoka učilišta u 
roku od 60 dana od stupanja na snagu ovog Zakona, a kojima će se propisati izborni 
postupak za provedbu prvih izbora za studentske zborove sukladno ovom Zakonu. 
 
(6) Konstituirajuću sjednicu studentskog zbora izabranog sukladno ovom Zakonu, na kojoj će 
se izabrati predsjednik studentskog zbora te formirati povjerenstvo za izradu prijedloga 
statuta studentskog zbora, saziva čelnik visokog učilišta u roku od petnaest dana od dana 
proglašenja pravovaljanih studentskih izbora. 
 

Članak 20. 
 

(1) Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje važiti Zakon o studentskom zboru 
(Narodne novine, br. 139/97). 
 
(2) Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje važiti Pravilnik o financiranju projekata i 
programa studentskih udruga (Narodne novine, br. 70/03).  
 
(3) Pravilnik o upisniku studentskih zborova (Narodne novine, br. 19/98) i Pravilnik o upisniku 
studentskih udruga (Narodne novine, br. 41/97) primjenjuju se do donošenja općih akata 
visokih učilišta iz članka 3. stavka 6. ovog Zakona.  
 

Članak 21.  
 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama. 
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OBRAZLOŽENJE 
 
 

 
Članak 1. propisuje predmet normiranja Zakona te značenja pojedinih pojmova iz ovog 
Zakona.  
 
Članak 2. propisuje osnovna načela studentskih organizacija kao što su dobrovoljnost 
članstva u studentskim organizacijama, sloboda djelovanja na visokim učilištima studentskih 
organizacija te zabrana diskriminacije studenata u odnosu na prava koja se propisuju ovim 
Zakonom. 
 
Članak 3. propisuje obveze visokih učilišta i čelnika visokih učilišta vezano uz rad 
studentskih organizacija i vođenje evidencija o studentskim organizacijama. 
 
Članak 4. definira studentski zbor i razine njegova ustrojavanja. 
 
Članak 5. propisuje zadaće studentskog zbora. 
 
Članak 6. propisuje tijela studentskog zbora te mandat članova, predsjednika i zamjenika 
predsjednika studentskog zbora.  
 
Članak 7. propisuje statut studentskog zbora kojeg donosi visoko učilište na prijedlog 
studentskog zbora, na način propisan općim aktom visokog učilišta, te pitanja koja se njime 
uređuju. 
 
Članak 8. definira djelokrug rada Hrvatskog studentskog zbora. Propisuje se obveza 
donošenja općih akata Hrvatskog studentskog zbora i poslovnika o njegovu radu. 
 
Članak 9. propisuje sastav studentskog zbora visokog učilišta te sastav Hrvatskog 
studentskog zbora. 
 
Članak 10. propisuje sjedište studentskog zbora, sjedište Hrvatskog studentskog zbora, 
način rada studentskog zbora, sazivanje sjednica studentskog zbora i uvjete za pravovaljano 
odlučivanje.  
 
Članak 11. propisuje mogućnost djelovanja na visokim učilištima studentskih udruga  
osnovanih sukladno Zakonu o udrugama i drugih organizacija studenata nastalih 
udruživanjem studenata u okviru visokog učilišta, stjecanje statusa studentske udruge i 
druge organizacije studenata, osiguravanje prostornih i materijalnih uvjeta za rad studentske 
udruge i druge organizacije studenata. 
 
Članak 12. propisuje način financiranja rada studentskog zbora, obvezu raspisivanja 
natječaja za financiranje studentskih programa koje provode studentske organizacije ili 
pojedini studenti, obvezu i način osnivanja povjerenstva za provedbu natječaja te način 
raspolaganja sredstvima studentskog zbora, studentskih udruga i drugih organizacija 
studenata. 
 
Članak 13. propisuje javnost rada studentskih organizacija, nadzor nad zakonitošću rada i 
općih akata studentskih organizacija, kao i Hrvatskog studentskog zbora te obavljanje 
nadzora namjenske uporabe novčanih sredstava koja visoka učilišta dodjeljuju studentskim 
organizacijama. 
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Članak 14. propisuje se biračko pravo odnosno pravo da svi studenti u Republici Hrvatskoj 
imaju pravo birati i biti birani za studentske predstavnike u studentskom zboru te uvjeti za 
kandidiranje za studentskog predstavnika. 
 
Članak 15. propisuje način i vrijeme provođenja izbora za studentske zborove visokih 
učilišta, način imenovanja i sastav izbornog povjerenstva, podnošenje kandidatura izbornom 
povjerenstvu te uređenje izbornog postupka posebnim općim aktom studentskog zbora. 
 
Članak 16. propisuje pravo na prigovor na tijek i rezultate izbornog postupka te sastav i 
nadležnost povjerenstva za prigovore. 
 
Članak 17. propisuje način imenovanja, trajanje mandata i djelokrug rada studentskog 
pravobranitelja. 
 
Članak 18. propisuje stegovnu odgovornost čelnika visokog učilišta za kršenje odredbi ovog 
Zakona, sukladno općem aktu visokog učilišta. 
 
Članak 19. propisuje nastavak rada dosadašnjih studentskih zborova i studentskih 
predstavnika u tijelima visokih učilišta, rok u kojem su visoka učilišta dužna donijeti opće akte 
sukladno ovom Zakonu i uskladiti svoje opće akte s ovim Zakonom, rok za provođenje izbora 
za studentske zborove sukladno ovom Zakonu i sazivanje konstituirajuće sjednice 
studentskog zbora izabranog sukladno ovom Zakonu. 
 
Članak 20. propisuje prestanak važenja dosadašnjih propisa. 
 
Članak 21. propisuje stupanje na snagu Zakona osmog dana od dana objave u Narodnim 
novinama. 
 
 
 
 
 
 
 
 


