
Vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na temelju članka 
7. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/07.), na 
prijedlog  Studenstskog  zbora  PMF-a,  na  sjednici  održanoj  30.  lipnja  2008.  godine 
godine, donijelo je 

STATUT STUDENTSKOG ZBORA 
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. 

(1) Ovim Statutom Studentskog zbora Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu  (dalje:  Studentski  zbor),  a  u  skladu  sa  Zakonom o  studentskom zboru  i  
drugim studentskim organizacijama (dalje: Zakon) uređuje se način rada Studentskog 
zbora, tijela, te sastav, način izbora i nadležnost pojedinih 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, te druga pitanja važna za 
rad Studentskog zbora.

(2) Statut  Studentskog  zbora  donosi  Vijeće  Prirodoslovno-matematičkog  fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu (dalje: PMF) na prijedlog Studentskog zbora, pri čemu za njega 
treba glasovati većina ukupnog broja studentskih predstavnika u Vijeću PMF-a.

Članak 2. 

(1) Studentski  zbor  PMF-a je  studentsko izborno predstavničko tijelo  koje štiti  interese 
studenata  PMF-a,  sudjeluje  u odlučivanju  u tijelima PMF-a,  te  predstavlja  studente 
PMF-a.

(2) Studentski zbor čine studenti  PMF-a koji  su izabrani na izborima između kandidata 
navedenih na izbornoj listi, na način i u skladu sa Zakonom i provedbenim propisima.

Članak 3.

Sjedište Studentskog zbora je u Zagrebu, Horvatovac 102a.

Članak 4.

Za potrebe pravnog prometa i za ovjeru dokumenata Studentski zbor upotrebljava žig 
okruglog  oblika,  promjera  33  milimetra,  sa  zaštitinim  znakom  Prirodoslovno-
matematičkog  fakulteta  u  središtu,  te  natpisom   „Studentski  zbor“  u  gornjem,  a 
„Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet“ u donjem dijelu oboda. 

 

Članak 5. 

Studentski  zbor  brine  o  kvaliteti  života  studenata,  a  posebice  o  kvaliteti  studijskog 
procesa,  studentskom  standardu,  ostvarivanju  studentskih  prava  i  drugim  pitanjima 
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važnim  za  studente,  te  potiče  izvannastavne  aktivnosti  studenata  i  obavlja  i  druge 
poslove od interesa za studente.

II.  TIJELA STUDENTSKOG ZBORA

Članak 6. 

Tijela Studentskog zbora su:
a) predsjednik
b) predsjedništvo
c) odbori.

a) Predsjednik Studentskog zbora

Članak 7. 

Predsjednik Studentskog zbora 
a) predstavlja i zastupa Studentski zbor, 
b) koordinira rad Studentskog zbora,
c) predsjedava sjednicama predsjedništva, 
d) priprema i saziva sjednice predsjedništva,
e) podnosi Predsjedništvu izvješće o radu i poslovanju Studetskog zbora,
f) u skladu s  proračunom i  smjernicama Predsjedništva,  raspolaže  sa  sredstvaima 

Studentskog zbora  
g) predlaže predsjedništvu smjernice za rad Studentskog zbora,
h) prisustvuje sjednicama Fakultetskog kolegija PMF-a kad se raspravlja o pitanjima od 

interesa za studente,
i) provodi odluke predsjedništva,
j) obavlja  i  druge  poslove  u  skladu  s  ovim  Statutom  i  drugim  općim  aktima 

Studentskog zbora.

Članak 8.

(1) Predsjednika  Studentskog  zbora  u  slučaju  odsutnosti  zamjenjuje  zamjenik 
predsjednika sa svim ovlastima predsjednika.

(2) Predsjednik i zamjenik predsjednika biraju se na vrijeme od jedne akademske godine. 
Ista osoba može biti birana za predsjednika ili zamjenika predsjednika najviše dva puta 
uzastopce.

Članak 9.

(1) Predsjednika Studentskog zbora bira predsjedništvo tajnim glasovanjem natpolovičnom 
većinom glasova svih članova predsjedništva.  

(2) Predloženik  za  predsjednika  Studentskog  zbora  utvrđuje  se  između  članova 
Studentskog zbora, na prijedlog bilo kojeg od članova Studentskog zbora ili više njih.

(3) Zamjenika  predsjednika  bira  predsjedništvo  tajnim  glasovanjem  natpolovičnom 
većinom glasova svih članova predsjedništva, na prijedlog izabranog predsjednika na 
istoj sjednici predsjedništva na kojoj se vrši izbor predsjednika. Zamjenik predsjednika 
zamjenjuje  predsjednika   u  slučaju  njegove  odsutnosti  ili  nemogućnosti  obnašanja 
dužnosti (npr. ako izgubi status studenta na način i u skladu sa Zakonom, Statutom i  
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općim aktima PMF-a, te ovim Statutom; u slučaju razrješenja ili ostavke na dužnost, te 
u drugim slučajevima).   

Članak 10.

  (1) Predsjednik Studentskog zbora može biti razriješen dužnosti predsjednika i prije
        isteka mandata na koji je izabran ako:

a) ne ispunjava dužnosti predsjednika
b) krši odredbe Zakona, Statuta Sveučilišta, Statuta i općih akata PMF-a, ovoga
    Statuta, te općih akata Studentskog zbora
c) ako zlouporabi dužnost predsjednika
d) ako svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koju obnaša
e) ako svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči štetu Studentskom zboru
 f) ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja dužnost predsjednika.

(2) Postupak razrješenja  predsjednika  Studentskog zbora  može inicirati  najmanje  jedna 
trećina  svih  članova  Studentskog  zbora.  Prijedlog  za  razrješenje  podnosi  se  u 
pismenom  obliku  neposredno  na  sjednici  predsjedništva  na  kojoj  se  odlučuje  o 
razrješenju.  Nakon  podnošenja  pismenog  prijedloga  za  predsjednikovo  razrješenje 
rukovođenje sjednicom predsjedništva preuzima zamjenik predsjednika.

(3) O  razriješenju  predsjednika  odlučuje  predsjedništvo  Studentskog  zbora  tajnim 
glasovanjem  dvotrećinskom  većinom  svih  članova  predsjedništva.  Prije  donošenja 
odluke o razriješenju predsjedniku se mora dati mogućnost da se pred predsjedništvom 
izjasni o razlozima za razrješenje, te da iznese svoju obranu.

(4) U slučaju razriješenja predsjednika zamjenik predsjednika obnaša dužnost predsjednika 
do  isteka  mandata  razrješenom  predsjedniku,  u  kojem  roku  se  mora  izabrati  novi 
predsjednik na način i u skladu s ovim Statutom

(5) Zamjenik predsjednika može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran 
pod na način i pod istim uvjetima utvrđenim ovim Statutom za razrješenje  predsjednika 
Studentskog zbora.

b) Predsjedništvo Studentskog zbora

Članak 11.

(1) Predsjedništvo Studentskog zbora čine svi studenti PMF-a koji su izabrani na izborima 
za članove  Studentskog zbora. 

(2) Predsjedništvo  radi  na  sjednicama.  Sjednicama  Predsjedništva  predsjedava 
predsjednik Studentskog zbora. 

(3) Predsjedništvo zasjeda prema prihvaćenom rasporedu sjednica. Predsjedništvo može 
zasjedati i  mimo prihvaćenog rasporeda sjednica ukoliko to pisanim putem zahtijeva 
najmanje jedna četvrtina svih članova Predsjedništva. Pismeni zahtjev, s prijedlogom 
dnevnog reda, podnosi se predsjedniku koji je dužan sazvati sjednicu Predsjedništva 
najkasnije  u  roku  od  osam dana  od  dana  primitka  pisanog  zahtjeva.  U  protivnom, 
podnositelji zahtjeva sjednicu mogu sazvati sami. 

Članak 12.

(1) Predsjedništvo pravomoćno raspravlja i odlučuje kada je na sjednici nazočno više od 
polovice  ukupnog  broja  članova  Predsjedništva.  Izostanak  sa  sjednice  mora  se 
opravdati predsjedniku Studentskog zbora. 
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(2) U  slučaju  potrebe,  o  čemu  odlučuje  predsjednik,  sjednica  Predsjedništva  se  može 
održati i preko interneta na javnom servisu za razmjenjivanje poruka

(3) Predsjedništvo donosi odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, osim 
u slučajevima za koje je ovim Statutom određeno drugačije. U slučaju iz prethodnog 
stavka  ovog  članka  glasovi  se  šalju  na  e-mail  predsjednika  i/ili  zapisničara,  koji 
prebrojavaju glasove, te obavještavaju članove koji sudjeluju na sjednici, o rezultatima 
glasovanja.

Članak 13.

Predsjedništvo Studentskog zbora:
a) bira  predsjednika  i  zamjenika  predsjednika  Studentskog  zbora  natpolovičnom 

većinom svih članova,
b) bira studentske predstavnike u Vijeće PMF-a, vijeća odsjeka, te u druga tijela 

Fakulteta i fakultetskih odsjeka PMF-a, 
c) utvrđuje  prijedlog  Statuta  Studentskog  zbora  natpolovičnom  većinom  svih 

članova, 
d) bira predstavnika studenata PMF-a u Studentski zbor Sveučilišta,  
e) donosi plan i program rada Studentskog zbora 
f) utvrđuje plan financiranja Studentskog zbora, te ga predlaže Vijeću PMF-a na 

usvajanje,
g) imenuje studentskog pravobranitelja natpolovičnom većinom svih članova,
h) donosi oće akte Studentskog zbora,
i) prihvaća  izvješće  o  radu  i  poslovanju  Studetskog  zbora,  te  ga  podnosi 

Fakultetskom vijeću PMF-a na usvajanje,
j) imenuje odbore, 
k) nadzire rad svih izabranih predstavnika studenata, kako u Fakultetskom vijeću 

PMF-a, tako i u svim vijećima odsjeka,
l) odlučuje  i  o  drugim pitanjima  u  skladu  sa  Zakonom,  ovim Statutom i  općim 

aktima Studentskog zbora.

Članak 14.

(1) O radu Predsjedništva vodi se zapisnik.
(2) Zapisnik obavezno sadrži podatke o:

- mjestu i vremenu održavanja sjednice,
- nazočnim i izočnim članovima,
- dnevnom redu,
- zaključcima.

(3) Zapisnik potpisuju predsjednik Studentskog zbora i zapisničar.

c) Odbori
 

Članak 15.

(1) Odbori su radna tijela Studentskog zbora.
(2) Odbori se imenuju prema potrebi za određenu vrstu djelatnosti.
(3) Predsjedništvo može imenovati slijedeće odbore:

- Odbor za proračun,
- Odbor za studentske programe,
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- Odbor za nastavu i znanost,
- Odbor za studentski standard,
- Odbor za međunarodnu suradnju,
- Druge odbore.

III. MANDAT ČLANA STUDENTSKOG ZBORA

Članak 16.

(1) Mandat člana Studentskog zbora traje dvije godine i može se jednom ponoviti.
(2) Mandat člana Studentskog zbora prestaje:

a) prestankom statusa studenta,
b) danom podnošenja ostavke,
c) ako student-član u posljednje dvije godine studija nije skupio minimalno 60 ECTS 

bodova,
d) ako student-član drugi put ponavlja godinu tijekom studija koji se izvodi po propisima 

koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju,

e) ako student-član zbog objektivnih okolnosti nije u stanju obavljati dužnost člana.
(3) U slučaju prestanka mandata članu Studentskog zbora prije isteka vremena na koje je 

izabran, zamjenjuje ga njegov zamjenik ili kandidat za studentskog predstavnika koji je 
slijedeći na izbornoj listi s koje je student-član izabran, a ako to nije moguće provest će 
izbori  za  novog  člana  Studentskog  zbora,  i  to  s  mandatom  koji  odgovara  trajanju 
mandata člana kojeg zamjenjuje, odnosno umjesto kojega je izabran.

IV. ODGOVORNOST ČLANOVA STUDENTSKOG ZBORA

Članak 17.

(1) Svaki član Studentskog zbora može biti razriješen dužnosti prije isteka roka na koji je 
izabran uz analognu primjenu članka 10. stavka 1., 2. i 3. ovog Statuta.

(2) U slučaju razrješenja člana Studentskog zbora prije isteka vremena na koje je izabran,  
zamjenjuje ga njegov zamjenik ili kandidat za studentskog predstavnika koji je slijedeći  
na izbornoj listi s koje je student-član izabran, a ako to nije moguće provest će izbori za 
novog člana Studentskog zbora, i to s mandatom koji odgovara trajanju mandata člana 
kojeg zamjenjuje, odnosno umjesto kojega je izabran.

V. STUDENTSKI PRAVOBRANITELJ

Članak 18.

(1) Studentskog  pravobranitelja  bira  predsjedništvo  tajnim  glasovanjem  natpolovičnom 
većinom glasova  svih  članova predsjedništva  na  vrijeme od  jedne godine.  Mandat 
studentskog pravobranitelja može se jednom ponoviti.  

(2) Predloženik  za  studentskog  pravobranitelja  utvrđuje  se  između  studenata  koji 
ispunjavaju uvjete za člana studentskog zbora propisane Zakonom, na prijedlog bilo 
kojeg od članova Studentskog zbora ili više njih.
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Članak 19. 

Studentski pravobranitelj:
a) prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima 

s nadležnim tijelima PMF-a,
b) savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava,
c) sudjeluje u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava,
d) obavlja i druge poslove utvrđene općim aktima Studentskog zbora i PMF-a.

VI. BIRAČKO PRAVO

Članak 20. 

(1) U  izborima  za  Studentski  zbor  PMF-a  imaju  pravo  sudjelovati  svi  studenti 
preddiplomskih (do)diplomskih i poslijediplomskih studija koji se izvode na PMF-u. Svi 
studenti PMF-a imaju pravo birati i biti birani za studentske predstavnike u Studentski 
zbor.

(2) Za studentskog predstavnika ne može se kandidirati  student koji  u posljednje dvije 
godine studija nije sakupio minimalno 60 ECTS bodova, osim studenata prve godine 
preddiplomskih studija, te student koji drugi put ponavlja godinu tijekom studija koji se 
izvode po propisima koji  su vrijedili  prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju.

(3) Izbori  za Studentski  zbor  provode se na način i  u skladu sa Zakonom i  posebnim 
općim aktom.

VII. STUDENTSKI PREDSTAVNICI U VIJEĆU PMF-a I U VIJEĆIMA ODSJEKA

Članak 21.

(1) Studentske predstavnike u Vijeće PMF-a i u Vijeća odsjeka PMF-a bira predsjedništvo 
Studentskog zbora PMF-a. 

(2) Zainteresirani studenti iz stavka 1. članka 18. ovog Statuta podnose svoje kandidature, 
te se prijavljuju na natječaj za izbor studentskih predstavnika u Vijeće PMF-a i u vijeća 
odsjeka  PMF-a,  kojeg  raspisuje  Predsjedništvo  Studentskog  zbora.  Natječaj  se 
objavljuje na službenoj web stranici PMF-a, te web stranicama svih odsjeka PMF-a. 

(3) Predsjedništvo natječajem iz prethodnog stavka ovog članka utvrđuje:
- što  mora  sadržavati  kandidatura  prema  Zakonu  i  općem aktu  o  izborima za 

studentski zbor,
- način podnošenja kandidatura,
- uvjete za pravovaljanost kandidatura,
- rok za podnošenje kandidatura. 

Članak 22. 

(1) Nakon zaključenja natječaja za izbor studentskih predstavnika u Vijeće PMF-a i u vijeća 
odsjeka  PMF-a,  Povjerenstvo  za  izbore  utvrđuje  listu  kandidata  za  studentske 
predstavnike  i  to  posebno  za  Vijeće  PMF-a,  te  posebno  za  svako  pojedino  Vijeće 
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odsjeka. Lista kandidata obavezno sadrži: redni broj, ime i prezime kandidata, godinu i  
vrstu studija na kojoj kandidat studira.

(2) Povjerenstvo  za izbore studentskih  predstavnika u Vijeće PMF-a i  u vijeća odsjeka 
PMF-a iz prethodnog stavka ovog članka imenuje Predsjedništvo Studentskog zbora u 
sastavu  od  tri  člana  (predsjednik  i  dva  člana).  Članovi  Povjerenstva  ne  mogu  biti 
istodobno  i  kandidati  za  predstavnike  u  Vijeće  PMF-a,  odnosno  u  vijeća  pojedinih 
odsjeka.

Članak 23.

(1) Povjerenstvo za izbore dostavlja liste kandidata iz stavka 1. prethodnog članka ovog 
Statuta Predsjedništvu Studentskog zbora.

(2) Studentske predstavnike s lista kandidata iz prethodnog stavka ovog članka u Vijeće 
PMF-a i u vijeća odsjeka PMF-a biraju članovi Predsjedništva Studentskog zbora PMF-
a,  zaokruživanjem  rednog  broja  ispred  imena  kandidata,  natpolovičnom  većinom 
nazočnih članova Predsjedništva. Na dnu liste kandidata obavezno se navodi uputa za 
koliko kandidata se po pojedinoj listi iz stavka 1. prethodnog članka može glasovati. 

(3) U Vijeće PMF-a, odnosno u Vijeća odsjeka PMF-a, studentski predstavnici se biraju na 
način i u skladu sa zakonom na način  da studenti  čine 15% ukupnog broja članova 
svakog pojedinog vijeća i to prema podacima stručne Službe Dekanata PMF-a.   

(4)  U slučaju neuspjeha studentskih izbora za studentske predstavnike u Vijeće PMF-a i u 
vijeća odsjeka PMF-a, izbori se ponavljaju na način i u onoj mjeri koliko je to potrebno 
da bi se zadovoljio uvjet iz prethodnog stavka ovog članka. Izbori se ponavljaju na način 
i u skladu s ovim Statutom.

VIII. OPĆI AKTI STUDENTSKOG ZBORA

Članak 24.

(1) Statut je osnovni akt Studentskog zbora.
(2) Statut Studentskog zbora donosi Vijeće PMF-a na prijedlog Predsjedništva Studentskog 

zbora, pri čemu za Statut treba glasovati većina ukupnog broja studentskih predstavnika 
u Vijeću PMF-a.

(3) Predsjedništvo može donijeti i druge opće akte Studentskog zbora.

Članak 25.

(1) Opći akti iz prethodnog članka objavljuju se na službenoj web stranici PMF-a, te na web 
stranicama svih odsjeka PMF-a, a mogu se objaviti i na drugi pogodan način.

(2) Opći akti stupaju na snagu osmoga dana po objavljivanju, a izuzetno danom objave.
(3) Opći akti primjenjuju se od dana stupanja na snagu.
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IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23. 

Ovaj Statut stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj web stranici PMF-a.

Klasa: 003-05/08-01/1
Broj: 3804-204-08-14
Zagreb, 01.07.2008. 

      DEKAN FAKULTETA
Prof. dr. sc. Ivan Habdija,v.r.

Ovaj Statut objavljen je na službenoj web stranici PMF-a dana 02. 07. 2008. godine i 
stupio je na snagu danom objavljivanja.
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