PRAVILNIK
O STUDENTSKOM ZBORU
SVEUČILIŠTA HERCEGOVINA

Mostar, rujan 2017.
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Na temelju članka 95-97. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko neretvanskoj
županiji (Narodne novine HNŽ, broj 4/12) i članka 122-124. Statuta Sveučilišta Hercegovina
Senat na sjednici održanoj 22. rujna 2017. godine d o n o s i
PRAVILNIK
O STUDENTSKOM ZBORU SVEUČILIŠTA HERCEGOVINA
Članak 1.
Ovaj pravilnik uređuje ustrojstvo i rad Studentskog zbora Sveučilišta Hercegovina, način
izbora i rada predstavnika studenata u tijelima Sveučilišta Hercegovina i druga pitanja važna
za rad Studentskog zbora.
Članak 2.
Studentski zbor Sveučilišta čine svi studenti koji studiraju na preddiplomskim, diplomskim i
poslijediplomskim studijima na Sveučilištu Hercegovina.
Članstvo u Studentskom zboru stječe se ili gubi stjecanjem ili gubitkom statusa studenta
na Sveučilištu, sukladno Statutu Sveučilišta i Zakonu o visokom obrazovanju u HNŽ/K.
Članak 3.
Temeljne zadaće Studentskog zbora jesu rad oko prava i obveza studenata, te organizacija i
potpora sudjelovanju predstavnika studenata u tijelima Sveučilišta što uključuje:
• davanje mišljenja o prijedlozima propisa koji uređuju pitanja statusa, ekonomskog i
socijalnog položaja studenata,
• organiziranje i izvođenje programa za studente na području izobrazbe, kulture, sporta,
tehničke kulture i drugih programa od interesa za studente,
• organiziranje i izvođenje programa koji se odnose na socijalno-ekonomski položaj
studenata,
• izbor i imenovanje predstavnika studenata u tijela Sveučilišta kao i tijela međunarodnih
studentskih organizacija i drugih organizacija u kojima sudjeluju predstavnici studenata
Sveučilišta,
• ostvarivanje Programa rada Studentskog zbora Sveučilišta Hercegovina.
Članak 4.
Temeljni akt Studentskog zbora je ovaj Pravilnik.
Pravilnikom se pobliže uređuje ustrojstvo Studentskog zbora, način odlučivanja njegovih
tijela te druga pitanja od značaja za rad Studentskog zbora.
Studentski zbor donosi i Program rada, u kojemu će biti predviđeni ciljevi, aktivnosti i rokovi.
Članak 5.
Studentski zbor Sveučilišta Hercegovina ustrojava se kao predstavničko tijelo studenata.
Studentski zbor Sveučilišta djeluje kroz sljedeća tijela:
- Studentska organizacija na fakultetu,
- Predsjedništvo studentske organizacije na fakultetu,
- Vijeće studentske organizacije na fakultetu,
- Predsjedništvo Studentskog zbora,
- Vijeće studentskog zbora.
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Članak 6.
Sveučilište Hercegovina dužno je osigurati prostore i druge uvjete za ispunjenje ciljeva i
djelatnosti Studentskog zbora.
Članak 7.
Studentske organizacije na fakultetima Sveučilišta čine svi studenti upisani na
preddiplomske, diplomske i poslijediplomske studije koje ustrojava i vodi fakultet.
Članak 8.
Studentske organizacije na fakultetima na početku svake akademske godine, a najkasnije do
30. listopada, konstituiraju se na temelju javnog poziva koji svim studentima fakulteta
upućuje dekan, tako što svi prisutni studenti na konstituirajućoj sjednici izaberu predsjednika
i 2 zamjenika predsjednika studentske organizacije na fakultetu, od kojih ne može biti više od
jednog studenta sa svakog ciklusa studija.
Predsjednik i zamjenici predsjednika studentske organizacije na fakultetu čine predsjedništvo
studentske organizacije na fakultetu.
Studenti svakog od fakulteta Sveučilišta, na konstituirajućoj sjednici studentske organizacije
na fakultetu, neposredno većinom glasova prisutnih studenata biraju predstavnike studenata
u sva tijela fakulteta u kojemu su na temelju Statuta Sveučilišta i pravilnika određeni
predstavnici studenata.
Nakon izbora predsjedništva studentske organizacije na fakultetu, tajnica fakulteta dostavlja
predsjedniku i zamjenicima predsjednika popis tijela i potreban broj predstavnika studenata
koje studenti trebaju izabrati.
Predstavnici studenata trebaju biti birani na način da što je moguće pravednije budu
zastupljeni odjeli, studiji, ciklusi i godine studija na fakultetu, vodeći računa i o rodnoj
zastupljenosti.
Predsjednik studentske organizacije na fakultetu, vodeći računa o odredbama prethodnog
stavka pravilnika, organizira proceduru izbora predstavnika studenata pisanim
izjašnjavanjem na izbornim listićima.
Nakon završenog izbora predsjednik studentske organizacije na fakultetu će utvrditi:
- 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.
Predsjednik studentske organizacije na fakultetu rezultate izbora s potrebnim podacima o
izabranim predstavnicima studenata dostavlja tajnici fakulteta.
Tajnica fakulteta dužna je osigurati svu tehničku i pravnu pomoć studentima kod izbora
predstavnika u tijela fakulteta.
Članak 9.
Mandat svakog izabranog predstavnika studenata u tijela fakulteta traje jednu akademsku
godinu.
Studentskom predstavniku u fakultetskom vijeću prestaje mandat završetkom akademske
godine u kojoj je izabran te ako mu je prestao status studenta.
Ako izabranom studentskom predstavniku prestane mandat prije isteka vremena na koje je
izabran, studentska organizacija na fakultetu bira novog predstavnika studenata.
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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.
Tajnik 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
članova studentskog zbora.
Studentski predstavnici u fakultetskom vijeću i drugim tijelima fakulteta dužni su prikupljati
mišljenja članova 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 uvjetima i rokovima, kvaliteti nastavnog rada i udžbenicima.
Članak 12.
Studentski predstavnici imaju pravo i dužnost na pogodan način pravodobno obavještavati
Članove studentskog zbora o svom djelovanju u tijelima fakulteta.
Dekan fakulteta dužan je omogućiti studentskim predstavnicima obavještavanje studentskog
zbora o svom radu.
Članak 13.
Studentski predstavnici izabrani u tijela fakulteta čine vijeće studentske organizacije na
fakultetu.
Radom vijeća studentske organizacije na fakultetu rukovodi predsjednik studentske
organizacije na fakultetu.
Vijeće studentske organizacije na fakultetu usvaja zaključke, mjere i preporuke potrebne za
rad predstavnika studenata u tijelima fakulteta.
Studentska organizacija na fakultetu može utemeljiti i druga svoja stalna i povremena tijela,
urediti njihov ustroj, djelokrug i način rada te izbor njihovih članova kroz Poslovnik o radu
Studentskog zbora.
Članak 14.
Predsjedništvo Studentskog zbora Sveučilišta čine predsjednici i zamjenici predsjednika
studentskih organizacija na svim fakultetima.
Na prvoj konstituirajućoj sjednici predsjedništva Studentskog zbora, koju dogovaraju izabrani
predsjednici studentskih organizacija na svim fakultetima, članovi između izabranih
predsjednika fakultetskih studentskih organizacija biraju predsjednika i zamjenika
Studentskog zbora Sveučilišta.
Mandat članova predsjedništva Studentskog zbora traje do kraja tekuće akademske godine.
Članak 15.
Predsjedništvo Studentskog zbora:
- donosi Poslovnik o radu Studentskog zbora,
- između sebe bira predsjednika i zamjenika predsjednika Studentskog Zbora Sveučilišta,
- usvaja izvješća o radu i poslovanju Studentskog zbora,
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- odlučuje o prestanku rada Studentskog zbora, ako Statutom Sveučilišta ili Zakonom nije
drugačije određeno.
Članak 16.
Poslovnikom o radu Studentskog zbora može se utvrditi način utemeljenja i drugih stalnih i
povremenih tijela, urediti njihov ustroj, djelokrug i način rada te izbor njihovih članova.
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 zahtijevaju najmanje dva člana Predsjedništva.
Ako predsjednik ne sazove sjednicu Predsjedništva Studentskog zbora u roku iz stavka 2.
ovog članka, sjednicu će sazvati zamjenik predsjednika Studentskog zbora.
Odluke se donose na način i u postupku propisanim Poslovnikom o radu Studentskog zbora.
Članak 17.
Predsjednik Studentskog zbora zastupa Studentski zbor, a u slučaju njegove spriječenosti ili
odsutnosti mijenja ga zamjenik predsjednika Studentskog zbora.
Članak 18.
Predsjedništvo Studentskog zbora Sveučilišta bira i imenuje predstavnike studenata u sva
tijela Sveučilišta, sukladno Poslovniku o radu Studentskog zbora, a na način propisan
zakonom, Statutom Sveučilišta ili važećim pravilnicima Sveučilišta.
Glavni tajnik Sveučilišta dostavlja predsjedniku i zamjeniku predsjednika Studentskog zbora
popis tijela Sveučilišta i potreban broj predstavnika studenata koje studenti trebaju izabrati.
Glavni tajnik Sveučilišta dužan je pravodobno dostaviti sve važeće akte Sveučilišta i 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 članova studentskog zbora.
Studentski predstavnici izabrani u tijela Sveučilišta, zajedno s predsjedništvom Studentskog
zbora, čine Vijeće Studentskog zbora.
Radom Vijeća Studentskog zbora rukovodi predsjednik Studentskog zbora.
Vijeće Studentskog zbora usvaja zaključke, mjere i preporuke potrebne za rad predstavnika
studenata u tijelima Sveučilišta.
Članak 19.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
Ur. Broj R- 151-17-1/17
Mostar, 22. rujna 2017. godine

M.P.
Rektor
-----------------------------------------Prof. ddr. sc. Milenko Kundačina
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