
Na temelju članka 7. Zakona o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN br. 
71/07 – dalje: Zakon) i na prijedlog Studentskog zbora Katoličkog bogoslovnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
na svojoj sedmoj redovitoj sjednici održanoj dana 29. travnja 2009. godine, donijelo je  
 

STATUT 
STUDENTSKOG ZBORA 

KATOLIČKOG BOGOSLOVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 
 
 
I. OPĆE ODREDBE  
 

Članak 1. 
 

(1) Studentski zbor Katoličkog bogoslovnog fakulteta (dalje: Studentski zbor KBF-a) je 
studentsko predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u radu i odlukama u tijelima 
Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (dalje: KBF) te predstavlja studente u 
sustavu visokog obrazovanja.  
(2) Studentski zbor KBF-a je nepolitička, nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija.  
 

Članak 2. 
 

(1) Temeljni akt Studentskog zbora KBF-a je Statut.  
(2) Statutom se pobliže određuju temeljne odredbe i ustrojstvo Studentskog zbora KBF-a, način 
odlučivanja njegovih tijela, te druga pitanja od značenja za rad Studentskog zbora KBF-a u skladu 
sa Zakonom.  
(3) Statut Studentskog zbora KBF-a potvrđuje Fakultetsko vijeće KBF-a na temelju prijedloga 
dvotrećinske većine svih članova Studentskog zbora KBF-a, uz davanje prethodne suglasnosti na 
njegovo donošenje od Studenskog zbora Sveučilišta u Zagrebu.  
 

II. STATUS, NAZIV I SJEDIŠTE 
 

Članak 3. 
 
(1) Studentski zbor KBF-a kao posebna organizacijska cjelina djeluje u okviru Fakulteta i 
sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: Studentski zbor Katoličkog bogoslovnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu.  
(2) Sjedište Studentskog zbora KBF-a je u Zagrebu u prostorijama KBF-a.  
 
 

III. DJELOVANJE STUDENTSKOG ZBORA KBF-a 
 

Članak 4. 
 

(1) Studentski zbor KBF-a čine samo studenti izabrani na izborima za Studentski zbor KBF-a.  
(2) Studentski zbor KBF-a ima 15 članova – 5 studenata teološko-filozofskog studija, 4 studenta 
Katehetskog instituta, 3 studenata Instituta za teološku kulturu, 1 student Instituta za crkvenu 
glazbu i 2 studenta poslijediplomskih studija. 
 

 
 
 



Članak 5. 
 

Temeljna je zadaća Studentskog zbora KBF-a razmatranje problematike studiranja, studentskog 
standarda, reforme studija, studentskih projekata i njihova financiranja, duhovnih potreba 
studenata i drugih pitanja važnih za njihov položaj i kvalitetu studija te donošenje općih akata i 
zaključaka koji obvezuju druga tijela Studentskog zbora KBF-a. 
 

IV. TIJELA STUDENTSKOG ZBORA KBF-a 
 

Članak 6. 
 

Studentski zbor KBF-a, među svojim članovima, ima: predsjednika, zamjenika predsjednika i 
studentskog pravobranitelja.  
 

Članak 7. 
 

(1) Mandat članova Studentskog zbora KBF-a započinje početkom akademske godine koja slijedi 
nakon provedenih izbora, traje dvije godine i može se jednom ponoviti.  
(2) Ako studentu koji je izabran za studenskog predstavnika u Studentskom zboru KBF-a prestane 
mandat prije isteka vremena na koje je izbran, zamjenjuje ga kandidat za studentskog 
predstavnika koji je sljedeći na izbornoj listi s koje je student izabran. Nema li više takvih 
kandidata, sukladno Zakonu, provode se novi izbori.  
(3) Mandati članova Studentskog zbora KBF-a dobiveni na način iz stavka 2. traju do isteka 
mandata onih članova koji su izabrani na redovnim izborima.  
 

Članak 8. 
 

(1) Predsjednika Studentskog zbora KBF-a, njegova zamjenika i studentskog pravobranitelja, 
ukoliko drugim aktima nije drukčije određeno, bira Studentski zbor KBF-a natpolovičnom 
većinom glasova svih članova na mandat od godine dana koji se može jednom ponoviti.  
(2) Predstavnika Studentskog zbora KBF-a i njegova zamjenika u Skupštini Studentskog zbora 
Sveučilišta bira Studentski zbor KBF-a natpolovičnom većinom glasova svih članova na mandat 
od dvije godine, kao što je propisano Zakonom. U slučaju njegove ostavke ili završetka studija, 
mandat novog predstavnika traje onoliko dugo koliko bi još trajao redovni mandat prijašnjeg 
predstavnika u slučaju da nije podnio ostavku ili završio studij.  
 

Članak 9.  
 

(1) Studentski zbor KBF-a donosi odluke na sjednicama koje saziva i predsjedava im predsjednik. 
(2) Studentski zbor KBF-a može pravovaljano odlučivati ako sjednici nazoči natpolovična većina 
izabranih članova, a donosi odluke većinom glasova nazočnih članova izuzevši slučajeve koje 
predviđa ovaj Statut ili opći akt Studentskog zbora KBF-a.  
(3) Ako su prilikom glasovanja dva izbora zastupljena jednakim brojem glasova, odlučuje glas 
predsjednika ili, ukoliko on nije nazočan, njegova zamjenika.  
(4) Ako su prilikom glasovanja o osobama dva kandidata izjednačena, prednost ima stariji 
kandidat.  
 

Članak 10.  
(1) Studentski zbor KBF-a saziva predsjednik Studentskog zbora KBF-a, u pravilu jednom 
mjesečno.  
(2) Studentski zbor KBF-a se saziva: - obaviješću na oglasnoj ploči KBF-a najmanje 24 sata prije 
sjednice i SMS-om ili elektroničkom poštom najmanje 24 sata prije sjednice upućenim pozivom 



koji sadržava nužno dan, sat i mjesto održavanja sjednice, prijedlog dnevnog reda i, prema 
potrebi, dokumentaciju za razmatranje pojedinih pitanja.  
(3) Ako predsjednik na prijedlog najmanje 5 članova ne sazove Studentski zbor KBF-a u roku od 
15 dana, Studentski zbor mogu sazvati predlagatelji.  
 

Članak 11.  
 
(1) Dnevni red sjednice predlaže predsjednik Studentskog zbora KBF-a, a utvrđuje Studentski 
zbor KBF-a. Studentskim zborom KBF-a predsjeda predsjednik Studentskog zbora KBF-a, a u 
slučaju njegove odsutnosti zamjenik.  
(2) O sjednici se vodi zapisnik koji sadrži najmanje: popis nazočnih, dnevni red, zaključke po 
svakoj točki dnevnog reda, te potpis zapisničara i predsjedavajućega.  
 

V. STUDENTSKI PRAVOBRANITELJ  
 

Članak 12.  
 
Studentskog pravobranitelja bira Studentski zbor KBF-a na mandat od godine dana koji se može 
jednom ponoviti. Način izbora pravobranitelja odgovara onome za izbor predsjednika.  
 

Članak 13.  
 
Studentski pravobranitelj: – prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja 
o njima s nadležnim tijelima KBF-a, – savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava, – 
sudjeluje u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava, – s nadležnim 
tijelima KBF-a raspravlja pitanja ostvarivanja prava studenata, – obavlja druge poslove od 
interesa za ostvarivanje prava studenata.  
 

Članak 14. 
 
Studentski pravobranitelj ima sjedište na KBF-u koje mu pruža administrativno-tehničku pomoć.  
 

Članak 15.  
 
Studentski pravobranitelj KBF-a obvezan je o svom radu podnijeti izvješće Studentskom zboru 
KBF-a barem jednom tromjesečno.  
 
VI. BIRANJE STUDENTSKIH PREDSTAVNIKA I NJIHOVIH ZAMJENIKA U 
FAKULTETSKO VIJEĆE KBF-a I DRUGA TIJELA KATOLIČKOG BOGOSLOVNOG 
FAKULTETA  
 

Članak 16. 
 

Studentski zbor KBF-a među svojim članovima bira studentske predstavnike i njihove zamjenike 
u Fakultetskom vijeću KBF-a.  
 

Članak 17.  
Sva tijela Studentskog zbora KBF-a mogu biti razriješena dužnosti zbog nezadovoljavajućeg 
obavljanja poslova prema postupku koji odgovara onome za njihov izbor. 

 
 
 



Članak 18.  
 
(1) U radu Studentskog zbora KBF-a, prema potrebi, sudjeluje i predstavnik studenata s 
invaliditetom na poziv predsjednika.  
(2) Predstavnika studenata s invaliditetom imenuje predsjednik.  
(3) Studentski zbor KBF-a imenuje studentske predstavnike i u druga tijela KBF-a na način na 
koji to propisuju drugi pravni akti.  
 

VII. FINANCIRANJE STUDENTSKOG ZBORA KBF-a  
 

Članak 19.  
 

Studentski zbor KBF-a stječe sredstva za obavljanje svoje djelatnosti: 
 
1. putem Sveučilišta, iz sredstava Sveučilišta ili sredstava koja se u proračunu Republike Hrvatske 
osiguravaju za visoko školstvo i znanstveni rad za posebne programe koje predlažu Studentski 
zbor Sveučilišta, Studentski zbor KBF-a, druge studentske organizacije i studenti pojedinci  
 
2. od zaklada, fundacija, fondova, darovnica i projekata  
 
3. iz drugih izvora ako su u skladu sa zadaćama Studentskog zbora Sveučilišta  
 

Članak 20.  
 

Sredstva namijenjena Studentskom zboru KBF-a uplaćuju se na račun KBF-a, a u skladu s 
proračunom Studentskog zbora Sveučilišta.  
 

Članak 21.  
 
Korisnici proračunskih sredstava Studentskog zbora KBF-a dužni su namjenski trošiti doznačena 
sredstva u skladu sa Zakonom, Statutom i Proračunom Studentskog zbora te dostaviti izvješće 
Studentskom zboru Sveučilišta, odmah po izvršenom projektu.  
 

VIII. IZBORI ZA STUDENTSKE PREDSTAVNIKE U STUDENTSKI ZBOR KBF-a 
 

Članak 22. 
 

(1) Izbori za članove i zamjenike članova Studentskog zbora KBF-a održavaju se u pravilu 
između 15. i 30. ožujka tekuće akademske godine.  
 
(2) Mandat izabranih članova Studentskog zbora počinje početkom akademske godine koja slijedi 
nakon provedenih izbora.  
 
(3) Izbore raspisuje rektor Sveučilišta najmanje 30 dana prije njihova održavanja te imenuje 
izborno povjerenstvo koje provodi izbore.  
 
(4) Način provođenja izbora uređuje se općim aktom Studentskog zbora Sveučilišta u skladu sa 
Zakonom i općim aktima Sveučilišta i KBF-a.  
 
 
 
 



IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  
 

Članak 23.  
 

Opći akti predviđeni ovim Statutom te oni potrebni za njegovu provedbu donijet će se u roku od 
tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga Statuta.  
 

Članak 24.  
 

(1) Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Fakultetskom vijeću, a objavit će se na web-
stranica stranicama KBF-a.  
 
 
 

 
 
 

Odluka Studentskog zbora KBF-a od 28. travnja 2009. godine. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Tomislav Hačko, 
predsjednik Studentskog zbora KBF-a  

 


