S V E U Č I L I Š T E
U
S P L I T U
UNIVERSITAS STUDIORUM SPALATENSIS

Split, 01. ožujka 2010.
Ur. broj: 01-1-41/12/1-2010.
Na temelju čl. 11. st. 4. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama
("Narodne novine", broj 71/07) Senat Sveučilišta u Splitu na svojoj 41. sjednici održanoj dana 01.
ožujka 2010. godine, donio je

PRAVILNIK
o Studentskom zboru Sveučilišta u Splitu i drugim studentskim organizacijama
koje djeluju na razini Sveučilišta u Splitu
I. Opće odredbe
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom ureĎuje:
 djelovanje studentskih organizacija koje djeluju na razini Sveučilišta u Splitu (u daljnjem
tekstu: Sveučilištu),
 način voĎenja evidencija studentskih organizacija koje djeluju na razini Sveučilišta,
 financiranje rada Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu (u daljnjem tekstu: Studentskog
zbora) i drugih studentskih organizacija,
 broj i način odabira članova Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za financiranje
studentskih programa,
 obveze Sveučilišta i njegovih sastavnica u osiguranju zakonitosti rada Studentskog zbora
i studentskih organizacija,
 nadzor nad obavljanjem djelatnosti i autonomnom raspolaganju studentskih organizacija
sredstvima za njihov rad.

II. Studentski zbor i druge studentske organizacije
Članak 2.
Studentske organizacije jesu studentski zborovi, studentska udruge ili druge organizacije
studenata, neovisno o obliku organiziranja, koje djeluju na Sveučilištu i njegovim sastavnicama, a
kojima je djelatnost unaprjeĎenje studija i zadovoljavanje studentskih potreba (stručna i
znanstvena aktivnost, kultura, sport, standard i drugo).
Studentski zborovi su ujedno i studentska izborna predstavnička tijela koja štite interese
studenata, sudjeluju u odlučivanju u tijelima Sveučilišta i njegovih sastavnica te predstavljaju
studente u sustavu visokog obrazovanja.
Članak 3.
Sjedište Studentskog zbora je na adresi sjedišta Sveučilišta, a studentskih zborova sastavnica na
adresi sjedišta sastavnice.
Sveučilište i njegove sastavnice su dužne studentskim zborovima i studentskim pravobraniteljima
osigurati prostor za rad, sufinancirati njihovu djelatnost te im pružati administrativno-tehničku
pomoć.
Sveučilište i njegove sastavnice su dužne, sukladno svojim mogućnostima, podupirati rad i drugih
studentskih organizacija.
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Članak 4.
Status studentske organizacije stječe se upisom u odgovarajuću evidenciju studentskih
organizacija.

III. Evidencija studentskih organizacija
Članak 5.
Na Sveučilištu se ustrojava Evidencija onih studentskih organizacija koje djeluju na razini
Sveučilišta (u daljnjem tekstu: Evidencija), a evidencije onih studentskih organizacija koje djeluju
na razini sastavnica dužne su ustrojiti sastavnice Sveučilišta na način propisan općim aktima
sastavnice.
Evidenciju koja se ustrojava na Sveučilištu vodi Glavni tajnik Sveučilišta na način propisan ovim
pravilnikom.
Evidencija se vodi u obliku računalne baze podataka.
Izvadak iz Evidencije može se izdati ispisom iz baze podataka na pisani zahtjev pravnoj ili fizičkoj
osobi koja ima pravni interes, a Glavni tajnik Sveučilišta ovjerava ga potpisom i pečatom.
Članak 6.
Evidencija obvezno sadrži sljedeće podatke o studentskoj organizaciji:
1. naziv i sjedište (adresa, telefon, fax, e-mail)
2. datum osnivanja
3. djelatnost
4. ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje
5. broj i datum rješenja o upisu/promjeni/brisanju u Registru udruga (za udruge)
6. podatke o prestanku statusa studentske organizacije
Uz Evidenciju se vodi i zbirka isprava u koju se odlaže sva dokumentacija u svezi s upisom,
promjenama i brisanjem iz Evidencije.
Evidencija i zbirka isprava smatraju se ispravama trajne vrijednosti.
Članak 7.
Zahtjev za upis, promjenu ili brisanje u Evidenciju podnosi Glavnom tajniku Sveučilišta osoba
ovlaštena za zastupanje studentske organizacije.
Uz zahtjev iz st. 1. obvezno se prilažu odluka o osnivanju/promjeni/ukidanju studentske
organizacije, statut, popis osoba ovlaštenih za zastupanje studentske organizacije te rješenje o
upisu/promjeni/brisanju u Registar udruga.
Svi prilozi predaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Studentska organizacija obvezna je u roku od 30 dana od dana nastanka promjena podataka u
smislu čl. 6. st. 1. ovog pravilnika podnijeti zahtjev iz st. 1. ovog članka.
Članak 8.
Rektor će odlučiti o zahtjevu u roku od 30 dana od dana predaje urednog zahtjeva.
Protiv rješenja rektora iz st. 1. dopuštena je žalba Senatu u roku od 15 dana od dana zaprimanja
rješenja.
Senat odlučuje o žalbi u roku od 60 dana od dana zaprimanja žalbe.
IV. Financiranje rada studentskih zborova i drugih studentskih organizacija
Članak 9.
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 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,
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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 Sveučilišta u Splitu.
Troškove meĎunarodne suradnje i poslovanja Studentskog zbora financira Sveučilište iz
sredstava koja se u proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za financiranje visoke naobrazbe.
Studentski zbor autonomno raspolaže sredstvima za svoj rad koja se vode na računu Sveučilišta
u skladu sa zakonom i općim aktom Sveučilišta te proračunom Studentskog zbora.
Studentski zbor odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom u skladu sa zakonima
Republike Hrvatske.
-

Članak 10.
Sredstva namijenjena studentskim zborovima sastavnica uplaćuju se na račun sastavnice pri
kojoj on djeluje, a u skladu s proračunom Studentskog zbora. Troškove poslovanja studentskih
zborova sastavnica financiraju sastavnice na kojima oni djeluju iz sredstava koja se u proračunu
Republike Hrvatske osiguravaju za financiranje visoke naobrazbe.
Odluku o rasporeĎivanju sredstava donosi Studentski zbor kao predstavničko tijelo na prijedlog
Predsjedništva Studentskog zbora.
Članak 11.
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 Pravilnikom, s mogućnošću prenamjene sredstava odlukom Studentskog
zbora kao predstavničkog tijela.
Članak 12.
Studentski zbor dužan je raspisati javni natječaj za financiranje studentskih programa koje
provode studentske organizacije ili pojedini studenti. Studentski zbor ili studentski zbor sastavnice
Sveučilišta koji je raspisao javni natječaj ne može na natječaj prijaviti svoj studentski program.
Studentski zbor dužan je osnovati povjerenstvo za provedbu natječaja. Pet (5) članova
povjerenstva čine studenti imenovani od strane Studentskog zbora, a dva (2) člana nastavno
osoblje imenovano od strane Sveučilišta ili ukoliko je riječ o studentskom zboru sastavnice
Sveučilišta dekan sastavnice. Član povjerenstva ne može biti student koji je član studentske
organizacije koja je prijavila projekt na natječaj te student koji je voditelj projekta koji je prijavljen
na natječaj.
Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka podnosi prijedloge raspodjele financijskih sredstava.
Odluku o raspodjeli financijskih sredstava donosi Senat Sveučilišta na prijedlog Studentskog
zbora kao predstavničkog tijela.
Članak 13.
Svi podnositelji koji su u prethodnoj godini financirani iz proračuna Studentskog zbora, dužni su
priložiti potpuno financijsko izvješće svih financiranih programa, s preslikama dokumentacije iz
koje su vidljivi navedeni troškovi. Ukoliko neki od projekata financiranih iz proračuna Studentskog
zbora za prethodnu godinu, u trenutku predaje dokumentacije, još nije do kraja realiziran
podnositelj je dužan dati izvješće za onaj dio koji je realiziran, a nerealizirani dio naznačiti kao
planirani izdatak.
Fakultativnu dokumentaciju ovog dijela čine mišljenja, preporuke, pohvalnice, priznanja, diplome
izdane od strane sveučilišnih i državnih institucija, nevladinih udruga, meĎunarodnih organizacija,
eminentnih akademskih, gospodarstvenih i drugih stručnjaka i tome slično.
Članak 14.
Rektor ima pravo suspendirati pojedinu odluku o korištenju sredstava koju donese ovlašteno tijelo
Studentskog zbora, i to jedino ukoliko je odluka u suprotnosti s važećim propisima.
Odluku iz st. 1. rektor donosi u pisanom obliku uz obrazloženje te je dostavlja Senatu na
odlučivanje.
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Članak 15.
Senat je dužan odlučiti o odluci rektora u roku od 60 dana od dana njenog donošenja.
Članak 16.
Za sredstva koja se u proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za visoko školstvo i znanstveni
rad za financiranje studentskih programa, Studentski zbor najkasnije do konca veljače svake
godine raspisuje javni natječaj za financiranje studentskih programa koje provode studentske
organizacije ili pojedini studenti.
Javni natječaj iz stavka 1. ovog članka objavljuje se na Oglasnoj ploči i internet stranicama
Sveučilišta i njegovih sastavnica te na internet stranici Studentskog zbora.
V. Osiguravanje zakonitosti rada studentskih organizacija
Članak 17.
Sveučilište je dužno osigurati zakonitost rada Studentskog zbora i studentskih organizacija na
razini Sveučilišta, a sastavnice Sveučilišta su dužne osigurati zakonitost rada studentskih
zborova i studentskih organizacija na razini sastavnica i to posebno u svezi:
- zakonitog i pravodobnog provoĎenja studentskih izbora i omogućavanja svim studentima
ravnopravno sudjelovanje na izborima,
- sudjelovanja studentskih predstavnika u tijelima Sveučilišta i njegovih sastavnica,
- provoĎenja i realizacije natječaja za financiranje studentskih programa,
- autonomnog raspolaganja sredstvima za njihov rad koja se vode na računu Sveučilišta i
sastavnica.
VI. Nadzor nad obavljanjem djelatnosti studentskih organizacija
Članak 18.
Nadzor nad obavljanjem djelatnosti studentskih organizacija na razini Sveučilišta obavlja
Sveučilište, a nad obavljanjem djelatnosti studentskih organizacija na razini sastavnica obavlja
sastavnica Sveučilišta.
VII. Prijelazne i završne odredbe
Članak 19.
Stupanjem na snagu ovog pravilnika stavlja se izvan snage Pravilnik o upisniku studentskih
udruga od 05. prosinca 2008.g.
Upisi studentskih organizacija koji su provedeni na temelju Pravilnika o upisniku studentskih
udruga od 05. prosinca 2008.g. prenose se u Evidenciju.
Ustrojavanje Evidencije onih studentskih organizacija koje djeluju na razini Sveučilišta provest će
se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.
Sastavnice su dužne u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika ustrojiti
evidencije onih studentskih organizacija koje djeluju na razini sastavnice.
Članak 20.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Sveučilišta.
REKTOR
Prof. dr. sc. Ivan Pavić
Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Sveučilišta u Splitu dana 18. 03. 2010. godine te je
stupio na snagu dana 26.03.2010. godine.
GLAVNI TAJNIK
Josip Alajbeg, dipl. iur.
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