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Studentski zbor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu 

Na temelju članka 7. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama 
(„Narodne novine“, broj 71/07), Fakultetsko vijeće, na prijedlog Studentskog zbora 
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, na 156. sjednici održanoj dana 20. ožujka 
2019. god. donijelo je 
 

STATUT 
STUDENTSKOG ZBORA  

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U SPLITU 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Statut Studentskog zbora Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu (u daljnjem 
tekstu: SZPMF) je temeljni akt kojim se uređuju pitanja SZPMF. 
 

Članak 2. 
(1) Ovim se Statutom SZPMF (u daljnjem tekstu: Statut) u skladu sa Zakonom o 

studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama i drugim propisima uređuje: 
a) zadaće SZPMF, 
b) sastav, način izbora i nadležnost pojedinog tijela SZPMF, 
c) tijela SZPMF, 
d) način rada SZPMF, 
e) način izbora predstavnika studenata u tijela Fakulteta, 
f) način imenovanja studentskog pravobranitelja, 
g) odgovornost tijela i članova SZPMF za neispunjavanje povjerenih im poslova 

povezanih za rad SZPMF, 
h) ostala pitanja važna za rad SZPMF, 

(2) Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Statutu, a koje imaju rodno značenje, bez 
obzira je su li korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na 
muški i ženski rod. 

 
Članak 3. 

(1) Puni naziv Studentskog zbora Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu glasi: 
Studentski zbor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu. 

(2) Skraćeni naziv Studentskog zbora Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu glasi: 
SZPMFSt. 

(3) Sjedište SZPMF je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu ( u daljnjem 
tekstu: Fakultet) u Split, Ruđera Boškovića 33. 

(4) SZPMF nije pravna osoba, već pravnu osobnost ostvaruje putem Fakulteta. 
 

Članak 4. 
(1) Prijedlog Statuta SZPMF usvaja se dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja 

izbranih članova SZPMF. 
(2) Statut donosi Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu (uz 

odobrenje Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu) dvotrećinskom većinom glasova 
ukupnog broja članova, a na prijedlog SZPMF, pri čemu za njega treba glasovati 
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natpolovična većina ukupnog broja studentskih predstavnika u Fakultetskom vijeću 
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu.  
 

           Članak 5. 
SZPMF je studentska organizacija, a ujedno i izborno predstavničko tijelo studenata čija 
su prava i obveze definirani Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim 
organizacijama, Statutom Sveučilišta u Splitu, Statutom Prirodoslovno-matematičkog 
fakulteta u Splitu, Statutom Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu i ovim Statutom. 

 
Članak 6. 

(1) SZPMF je nezavisna, nepolitička, nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija 
studenata, preddiplomskih, diplomskih, integriranih i poslijediplomskih studija na 
Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, koja poštuje načelo jednakosti svih 
građana te svačija prava i slobode neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, 
političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, 
rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. 

(2) SZPMF štiti interese studenata, sudjeluje u odlučivanju u tijelima Fakulteta (sukladno 
zakonu) i Sveučilišta u Splitu i predstavlja studente u sastavu visokog obrazovanja. 

 
 
II. ZADAĆE I NAČELA STUDENTSKOG ZBORA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOG 

FAKULTETA U SPLITU 
 

Članak 7. 
SZPMF u svojem je djelovanju autonoman. 
 

Članak 8. 
Studenti u SZPMF su ravnopravni bez obzira na društveni položaj, starost, nacionalnost, 
jezik, rasu, spol, državljanstvo, spolnu orijentaciju, vjeroispovijest, političko uvjerenje 
ili bilo koju drugu osobnu okolnost. 

 
Članak 9. 

(1) Studenti sudjeluju u upravljanju Fakultetom kroz SZPMF kao izborno predstavničko 
tijelo studenata Fakulteta. 

(2) SZPMF : 
a) bira studentske predstavnike (koji nisu nužno i članovi SZPMF) u Fakultetsko 

vijeće i druga tijela Fakulteta, te sudjeluje u radu i odlučivanju tih tijela, 
b) bira studentske predstavnike (koji nisu nužno i članovi SZPMF) u odgovarajuće 

organizacije, ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač Fakultet, 
c) bira studentske predstavnike u Studentski zbor Sveučilišta u Splitu (u daljnjem 

tekstu: SZST) i sudjeluje u njegovom radu i odlučivanju, 
d) donosi plan i program rada, 
e) imenuje studentskog pravobranitelja, 
f) brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, 

studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima 
važnim za studente, 

g) predlaže nadležnim tijelima Fakulteta plan financiranja studentskih aktivnosti, 
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h) potiče izvannastavne aktivnosti studenata Fakulteta, 
i) predlaže Fakultetskom vijeću donošenje općeg akta o proračunskim 

fondovima, kriterijima za natječaje te način vrednovanja studentskih programa 
koje provode studentske organizacije ili pojedini studenti, 

j) donosi opće akte SZPMF, ako Zakonom ili ovim Statutom nije drugačije 
određeno, 

k) obavlja druge poslove od interesa za studente Fakulteta. 
 
III. SASTAV I IZBOR STUDENTSKOG ZBORA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOG 

FAKULTETA U SPLITU 
 

Članak 10. 
(1) SZPMF ima 9 članova: 

a. jedan student preddiplomskog studija Matematike (Matematike, 
Matematike/Informatike), 

b. jedan student preddiplomskog studija Biologije i kemije (Biologije/kemije i 
Nutricionizma, Biologije), 

c. jedan student preddiplomskog studija Fizike (Fizike, Matematike/fizike, 
Inženjerske fizike, termodinamike i mehanike, Fizike/Informatike), 

d. jedan student preddiplomskog studija Informatike (Informatike, 
Informatike/tehnike), 

e. jedan student diplomskog studija Fizike (Fizike sa smjerovima, 
Matematike/fizike, Inženjerske fizike, Fizike/Informatike), 

f. jedan student diplomskog studija Biologije i kemije, 
g. jedan student diplomskog studija Matematike (Matematike sa smjerovima, 

Matematike/informatike), 
h. jedan student diplomskog studija Informatike ( Informatike, 

Informatike/tehnike), 
i. jedan student poslijediplomskih studija. 

 
(2) Članove SZPMF biraju studenti Fakulteta na neposrednim izborima po postupku 

propisanim Statutom SZST, Pravila za provedbu izbora u Studentskih zbor Sveučilišta u 
Splitu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Splitu i ovim Statutom. 

(3) Izbori za članove i zamjenike članova SZPMF (studentski predstavnici) održavaju se u 
pravilu između 15. i 30. ožujka tekuće akademske godine. 

(4) Mandat izabranih članova SZPMF počinje početkom akademske godine koja slijedi 
nakon provedenih izbora, traje dvije godine i može se jednom ponoviti, bez obzira na 
promjenu razine studija na istoj sastavnici člana za vrijeme trajanja mandata. 

(5) Izbore raspisuje dekan Fakulteta najmanje 30 dana prije njihova održavanja te imenuje 
izborno povjerenstvo koje provodi izbore. 

(6) Sastav SZPMF mora osigurati ravnomjernu zastupljenost svih vrsta i razina studija 
različitih studijskih godina na razini Fakulteta. 

 
Članak 11. 

(1) Mandat člana SZPMF prestaje prije isteka vremena na koje je izabran: 
a) prestankom statusa studenta, osim u slučaju prelaska sa preddiplomskog studija 

na diplomski studij u roku od mjesec dana, 
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b) danom podnošenja ostavke, 
c) ako u posljednje dvije godine studija nije sakupio minimalno 60 ECTS bodova, 
d) ako drugi put ponavlja godinu tijekom studija u slučaju izvođenja studija koji se 

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

e) ako član zbog objektivnih okolnosti nije u stanju obavljati dužnost, 
f) razrješenjem dužnosti, sukladno Čl. 12 stavak 2 ovog Statuta, 
g) kad bez opravdanih razloga u vremenu od šest mjeseci ne sudjeluje u radu SZPMF, 
h) u ostalim slučajevima predviđenim ovim Statutom. 

(2) U slučaju prestanka mandata člana SZPMF izabranog na izborima, prije isteka vremena 
na koje je izabran, zamjenjuje ga njegov zamjenik, a ako to nije moguće, provesti će se 
izbori za novog člana SZPMF. 

(3) U slučaju zamjene člana iz stavka 2. ovog članka, novi član ima mandat koji odgovara 
mandatu člana umjesto kojeg je izabran.  
 

Dužnosti člana Studentskog zbora Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu 
 

Članak 12. 
(1) Član SZPMF dužan je: 

a) sudjelovati u radu SZPMF i tijela u koja ga je SZPMF izabrao ili imenovao, 
b) izvještavati SZPMF o radu tijela u koja ga je SZPMF izabrao ili imenovao 

najmanje jednom u dva mjeseca, 
c) poštivati odredbe zakona, ovog Statuta, drugih općih akata Sveučilišta u Splitu 

i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, Studentskog zbora Sveučilišta 
u Splitu, Studentskog zbora Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu ili 
na njima utemeljenih odluka, 

d) izvješćivati svog zamjenika o radu SZPMF. 
(2) U slučaju da član SZPMF nije u mogućnosti biti prisutan na sjednici SZPMF, odnosno na 

sjednicama drugih tijela u koja ga je SZPMF imenovao ili izabrao, dužan je obavijestiti 
Predsjednika i svog zamjenika jer će se u protivnom smatrati da je izostanak 
neopravdan.  

(3) Predstavnik SZPMF u SZST dužan je najmanje jednom u dva mjeseca dostaviti SZST 
ovjerene zapisnike sjednica SZPMF ili osoba koju SZPMF ovlasti. 

 
Razrješenje člana Studentskog zbora Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu 

 
Članak 13. 

(1) Član SZPMF se može razriješiti dužnosti prije isteka mandata ako: 
a) sam zatraži razrješenje, 
b) ne ispunjava dužnosti člana SZPMF, 
c) krši odredbe zakona, ovog Statuta, drugih općih akata Fakulteta, SZPMF, 

Sveučilišta u Splitu i SZST ili na njima utemeljenih odluka, 
d) zlouporabi položaj člana, 
e) svojim ponašanjem teško povrijedi ugled dužnosti koju obnaša,  
f) trajno izgubi sposobnost obavljanja dužnosti, 
g) više od 2 puta neopravdano izostane, sukladno članku 12. stavku 2 ovog 

Statuta.   
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(2) SZPMF pokreće postupak razrješenja na temelju pisanog obrazloženja jedne trećine 
ukupnog broja članova SZPMF. 

(3) U postupku odlučivanja o razrješenju člana se mora pružiti mogućnost očitovanja o 
razlozima za razrješenje. 

(4) Prilikom odlučivanja o razrješenju zbog razloga navedenih u stavku 1. ovog članka u 
alinejama b) c) d) i e), posebno se mora uzeti u obzir težina povrede, nastale posljedice, 
stupanj odgovornosti te druge odgovornosti koje utječu na donošenje odluke. 

(5) O razrješenju odlučuje SZPMF javnim ili tajnim glasanjem. Odluka o razrješenju se 
donosi natpolovičnom većinom glasova svih članova SZPMF. 

(6) Odlukom SZPMF o razrješenju dužnosti člana SZPMF prestaje mandat člana. 
(7) Odluka kojom se član razrješava dužnosti mora biti pisano izrađena i obrazložena, te 

otpremljena razriješenom članu u roku od 8 dana nakon njezina donošenja. 
(8) U slučaju neopozive ostavke, automatizmom prestaje status člana SZPMF neovisno o 

razrješenju.  
 

IV. TIJELA STUDENTSKOG ZBORA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U 
SPLITU 
 

Članak 14. 
Tijela Studentskog zbora Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu su: 

a) Studentski zbor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu kao 
predstavničko tijelo, 

b) Predsjednik SZPMF (u daljnjem tekstu: Predsjednik), 
c) Tajnik SZPMF. 

 
Studentski zbor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta kao predstavničko tijelo 

 
Članak 15. 

(1) Studentski zbor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu kao predstavničko 
tijelo: 

a) donosi prijedlog statuta SZPMF dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja 
članova SZPMF na prijedlog Predsjednika ili jedne trećine ukupnog broja 
članova SZPMF, 

b) donosi druge opće akte, 
c) bira i razrješuje studentske predstavnike (koji nisu nužno i članovi SZPMF) u 

SZST, Fakultetsko vijeće i druga tijela Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na 
prijedlog Predsjednika ili jedne trećine ukupnog broja članova SZPMF, a 
sukladno statutu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Sveučilišta u Splitu, 

d) bira i razrješuje Predsjednika, 
e) razrješuje članove SZPMF, 
f) imenuje studentskog pravobranitelja i tajnika SZPMF (koji nisu nužno članovi 

SZPMF), 
g) bira i razrješuje studentske predstavnike ( koji nisu nužno i članovi SZPMF ), na 

prijedlog Predsjednika ili jedne trećine ukupnog broja članova SZPMF, u 
upravna vijeća organizacija, ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih 
osoba kojima je osnivač Prirodoslovno-matematički fakultet, a sukladno 
propisima te organizacije, ustanove ili trgovačkog društva, 
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h) donosi proračun SZPMF i godišnji obračun (završni račun), 
i) odlučuje o radu i poslovanju SZPMF, 
j) obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim općim aktima 

SZPMF i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu. 
(2) Studentski zbor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu ima predstavnika (i 

njegovog zamjenika) u SZST kojeg bira. 
 

Predsjednik Studentskog zbora Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu 
 

Članak 16. 
(1) SZPMF ima Predsjednika. 
(2) Predsjednika u slučaju spriječenosti zamjenjuje njegov zamjenik (kojeg zovemo 

podpredsjednik) 
(3) Predsjednik zastupa i predstavlja SZPMF, koordinira njegov rad i obavlja druge poslove 

predviđene općim aktima Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu i SZPMF. 
(4) Predsjednik obavlja sljedeće poslove: 

a) priprema, saziva i predsjedava sjednicama SZPMF kao predstavničkog tijela, te 
priprema i predlaže dnevni red sjednica SZPMF, 

b) predlaže SZPMF opće akte SZPMF u skladu s ovim Statutom, 
c) ustrojava, koordinira rad i poslovanje SZPMF, 
d) predlaže SZPMF izbor tajnika SZPMF, 
e) osniva i imenuje povjerenstva za obavljanje poslova iz svog djelokruga, a broj 

članova povjerenstva i djelokrug rada Predsjednik određuje odlukom o 
imenovanju povjerenstva, 

f) ima pravo poduzimati pravne radnje u ime i za račun SZPMF do iznosa do 
600,00 kn, 

g) vodi i izdaje evidencijske knjižice o aktivnostima ( po sadržaju, danima i satima 
aktivnosti ) članova SZPMF i drugih studenata koji su od strane SZPMF 
imenovani na dužnosti ili u tijela SZPMF, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 
u Splitu, 

h) po potrebi može odobriti naknadu za rad članovima SZPMF, 
i) odlučuje i redovito izvješćuje SZPMF o financijskog planu, 
j) obavlja i druge poslove u okviru svoje nadležnosti u skladu sa zakonom i 

Statutom. 
k) odluke o raspodjeli i utrošku financijskih sredstava potpisuju Predsjednik i 

Tajnik.  
(5) Za svoj rad predsjednik je odgovoran SZPMF. 
 

Tajnik SZPMF 
Članak 17.(a) 

(1) Tajnik SZPMF obavlja računovodstveno-administrativne poslove za SZPMF. 
(2) Tajnik po svojoj funkciji obavlja pisanje zapisnika na sjednicama SZPMF. 
(3) Tajnik ne može biti Predsjednik ili njegov zamjenik (Podpredsjednik). 
 

Izbor predsjednika Studentskog zbora Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu 
 

Članak 17. 
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(1) Za Predsjednika SZPMF se mogu kandidirati studenti koji udovoljavaju uvjetima za biti 
član SZPMF. 

(2) Mandat novoizabranog predsjednika počinje završetkom mandata trenutnog. 
(3) Izbor predsjednika Studentskog zbora vrši se na sjednici SZPMF tajnim 

glasovanjem, većinom glasova ukupnog broja članova SZPMF. Ako ni jedan kandidat 
nije dobio takvu većinu, u drugom krugu izbora, u koji ulaze dva kandidata s najvećim 
brojem glasova, smatra se izabranim kandidat koji je dobio većinu glasova nazočnih. 

(4) Ako u prvog krugu glasovanja jedan od kandidata dobije veći broj glasova od ostalih, 
ali ne i potrebnu većinu glasova, a preostala ili dva kandidata dobiju jednak broj 
glasova, za kandidate koji dijele drugo mjesto s jednakim brojem glasova organizirat će 
se dodatni krug glasovanja, nakon kojeg kandidat s najvećim brojem glasova, uz 
kandidata koji je u prvom krugu dobio najveći broj glasova, ide u drugi krug glasovanja. 
U drugom krugu izbora, u koji ulaze dva kandidata s najvećim brojem glasova, smatra 
se izabranim kandidat koji je dobio većinu glasova nazočnih. 

(5) Sjednicom Studentskog zbora prilikom izbora predsjednika nakon provedenih 
studentskih izbora predsjedava dekan Fakulteta, a prilikom izbora predsjednika u 
drugim slučajevima predsjedava dobno najstariji član SZPMF. 

(6) Izuzetno od stavka 3. ovog članka, ukoliko ima samo jedan kandidat za predsjednika, 
SZPMF može odlučiti da se glasa javno. 

(7) Mandat Predsjednika i zamjenika traje jednu akademsku godinu i može se jednom 
ponoviti. 

 
Spriječenost Predsjednika Studentskog zbora Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u 

Splitu u obavljanju dužnosti 
 

Članak 18. 
(1) U slučaju privremene spriječenosti Predsjednika u obavljanju svoje dužnosti 

(odsutnost, bolest i sl. ), mijenja ga njegov zamjenik. 
(2) Zamjenik obavlja dužnost Predsjednika za vrijeme njegove privremene spriječenosti, a 

najdulje do 3 mjeseca od dana kada je utvrđena spriječenost. Zamjenik ima sve ovlasti 
i obavlja sve poslove Predsjednika utvrđene zakonom i ovim Statutom, a javne isprave 
i ostale akte potpisuje uz oznaku „u.z.“.  

(3) Nakon isteka roka iz stavke 2. ovog članka SZPMF može donijeti odluku o razrješenju 
Predsjednika i pokreće postupak izbora novog predsjednika.  

 
Razrješenje dužnosti Predsjednika Studentskog zbora Prirodoslovno-matematičkog 

fakulteta u Splitu 
 

Članak 19. 
(1) Predsjednika se može razriješiti dužnosti prije isteka mandata ako: 

a) sam zatraži razrješenje, 
b) ne ispunjava dužnosti predsjednika, 
c) krši odredbe zakona, Statuta ili drugih općih akata SZPMF i Prirodoslovno-

matematičkog fakulteta u Splitu, 
d) zlouporabi položaj predsjednika, 
e) svojim ponašanjem teško povrijedi ugled dužnosti koju obnaša, 
f) trajno izgubi sposobnost obavljanja dužnosti. 



 
9 

Studentski zbor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu 

(2) Odluku o pokretanju postupka razrješenja donosi SZPMF na temelju pisanog 
obrazloženja prijedloga jedne trećine ukupnog broja članova SZPMF. 

(3) U postupku odlučivanja o razrješenju Predsjednika se mora pružiti mogućnost 
očitovanja o razlozima za razrješenje. 

(4) Prilikom odlučivanja o razrješenju zbog razloga navedenih u stavku 1. ovog članka, 
posebno se mora uzeti u obzir težina povrede, nastale posljedice, stupanj odgovornosti 
te druge okolnosti koje utječu na donošenje odluke. 

(5) O razrješenju odlučuje SZPMF tajnim ili javnim glasovanjem. Odluka o razrješenju 
donosi se natpolovičnom većinom svih članova SZPMF. 

(6) Odluka kojom se Predsjednik razrješava dužnosti mora biti pisano izrađena i 
obrazložena, te otpremljena razriješenom Predsjedniku u roku od 8 dana nakon njezina 
donošenja. 

(7) SZPMF će na istoj sjednici, nakon donošenja odluke o razrješenju Predsjednika, donijeti 
odluku o imenovanju novog predsjednika. 

(8) Odredbe ovog članka primjenjuju se i na razrješenje zamjenika Predsjednika 
(9) U slučaju neopozive ostavke, automatizmom prestaje status člana SZPMF neovisno o 

razrješenju. 
 

Članak 20. 
(1) Izbor predsjednika provodi se tajnim glasovanjem putem «glasačkih listića». 
(2) Glasački listić sadrži: 

- oznaku «GLASUJEM ZA», 
- redni broj kandidata, 
- ime i prezime kandidata. 

(3) Na listiću se kandidati ispisuju abecednim redom. 
 

Članak 21. 
(1) Glasovanjem rukovodi Povjerenstvo za izbor predsjednika, koje broji tri člana i izabire 

se na sjednici na kojoj se vrši izbor. Član Povjerenstva ne može biti kandidat za 
predsjednika ili zamjenika. 

(2) Povjerenstvo nadgleda proceduru glasovanja, prebrojava glasove i utvrđuje njihovu 
valjanost te objavljuje rezultate glasovanja. 

 
Članak 22. 

       (1)  Glasuje se samo za one kandidate čija su imena ispunjena na glasačkom listiću. 
       (2) Glasovanje za predložene kandidate, obavlja se zaokruživanjem rednog broja ispred                                                                 
imena jednog od kandidata. 
       (3) Neće se uzeti kao važeći svi oni glasački listići koji su ispunjeni na bilo koji drugi način 
      koji je različit onom propisanom stavkom 1. i 2. ovoga članka odnosno koji nisu ispunjeni. 
 

Izbori na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu 
 

Članak 23. 
Izbori za članove i njihove zamjenike SZPMF obavljaju se u skladu Statutom SZST, Statuta 
Sveučilišta u Splitu, Statuta Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i drugih pravnih akata. 
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V. NAČIN RADA STUDENTSKOG ZBORA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOG 
FAKULTETA U SPLITU 

Članak 24. 
(1)  SZPMF radi na sjednicama koje saziva Predsjednik ili drugo Statutom ovlašteno tijelo 

najmanje jednom u mjesec dana, osim tijekom mjeseca kolovoza. 
(2) Predsjednik je dužan sazvati sjednicu SZPMF na pisani zahtjev jedne četvrtine članova 

SZPMF. 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. 

(3) Poziv na sjednicu upućuje se članovima SZPMF pisanim ili elektroničkim putem, u 
pravilu 5 dana, a najkasnije 2 dana prije dana određenog za održavanje sjednice. Poziv 
na sjednicu sadržava najmanje dan, sat i mjesto održavanja sjednice, prijedlog dnevnog 
reda, odgovarajuće materijale za pitanja koja se predlažu za dnevni red, te zapisnik 
prethodne sjednice. 

 
Članak 25. 

(1) Djelovanje SZPMF je javno. 
(2) Sjednice SZPMF su javne, osim ako nije drukčije propisano drugim općim aktom SZPMF. 
(3) Pravo i obvezu prisustvovanja i sudjelovanja u radu na sjednici imaju svi članovi SZPMF. 
(4) U radu sjednice mogu sudjelovati bez prava odlučivanja i druge osobe koje se pozovu 

na sjednicu. 
(5) Sjednici SZPMF može prisustvovati svaki student Sveučilišta u Splitu, te druge 

zainteresirane osobe uz najavu dolaska minimalno 24 sata prije održavanja sjednice. 
Najava mora biti u papirnatom ili elektroničkim putem (preko službenog e-mail 
SZPMF). 

 
Članak 26. 

Sjednica SZPMF se može održavati i elektroničkim putem, ako nije riječ o odlukama za 
koje je propisano tajno glasovanje, koje se može provesti jedino posebnim softverom.  

 
Članak 27. 

SZPMF kao predstavničko tijelo može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici 
nazočna natpolovična većina članova SZPMF. 

 
Članak 28. 

(1) Dnevni red sjednice u pravilu predlaže Predsjednik, a usvaja SZPMF kao predstavničko 
tijelo. 

(2) Svaki član SZPMF može predložiti da se na dnevni red stavi pitanje koje nije u prijedlogu 
dnevnog reda uz obrazloženje o potrebi dopune dnevnog reda. O tom prijedlogu 
SZPMF odlučuje bez rasprave. 

 
Članak 29. 

(1) Nakon utvrđenog dnevnog reda prelazi se na raspravu i odlučivanje po točkama 
dnevnog reda. 

(2) Predsjednik daje članovima riječ po redu kojom su se javili za riječ.  
(3) Red na sjednici osigurava Predsjednik. 
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(4) Po zaključenju rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda, Predsjednik shodno prijedlogu 
dnevnog reda kao i iznijetim prijedlozima na raspravi, formulira sadržaj odluke ili 
zaključke o kojem će se glasovati. 

(5) Glasovanje na sjednici je javno, osim u slučajevima kada je ovim Statutom ili općim 
aktom propisano da se provodi tajno ili ako članovi SZPMF tako odluče. 

 
Članak 30. 

Članovi SZPMF javno glasaju tako da se nakon što Predsjednik zatraži izjašnjavanje, 
dizanjem ruke <<za>> ili <<protiv>> ili da se uzdrže od glasovanja. Predsjednik prvo 
poziva nazočne da se izjasne tko je za prijedlog, zatim tko je protiv te tko se uzdržao. 

 
Članak 31. 

(1) Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. 
(2) Glasački listići moraju biti iste veličine, iste boje i oblika, te ovjereni pečatom. 
(3) Sadržaj glasačkog listića u svakom slučaju utvrđuje Predsjednik, ovisno o sadržaju 

prijedloga o kojem se glasuje. 
(4) Svaki član SZPMF dobiva po jedan listić, koji nakon ispunjavanja stavlja u glasačku 

kutiju. 
(5) Glasački listić koji nije pravilno ispunjen, odnosno iz kojeg se ne može utvrditi za što je 

član glasao, smatra se nevažećim. 
(6) SZPMF može na prijedlog Predsjednika imenovati povjerenstvo za provedbu tajnog 

glasovanja te utvrditi pravila za pojedino glasovanje. 
 

Članak 32. 
(1) SZPMF kao predstavničko tijelo donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, osim 

ako zakonom, Statutom Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu ili ovim 
Statutom nije drugačije određeno. 

(2) Po završetku glasovanja Predsjednik objavljuje rezultate glasovanja te objavljuje da li 
je prijedlog o kojem se glasovalo prihvaćen ili odbijen. 

 
Članak 33. 

(1) Kada se iscrpi dnevni red i završi rad sjednice, Predsjednik zaključuje sjednicu. 
(2) O radu sjednice vodi se zapisnik. Zapisnik kojeg sastavlja zapisničar SZPMF, a usvaja 

SZPMF, najmanje mora sadržavati popis nazočnih, popis opravdano i neopravdano 
izostalih, dnevni red, zaključke po svakoj točki dnevnog reda te potpis zapisničara i 
predsjedavajućeg.  

(3) Zapisničar ne može biti Predsjednik ili njegov zamjenik.  
 

Članak 34. 
Sva druga pitanja u svezi djelovanja i načina odlučivanja SZPMF kao predstavničkog 
tijela reguliraju se Poslovnikom SZPMF.  Poslovnik predlaže Predsjednik ili jedna trećina 
članova SZPMF, a donosi SZPMF dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova 
SZPMF.  

 
VI. PREDSTAVNICI STUDENATA U TIJELIMA FAKULTETA 

 
Članak 35. 
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SZPMF izabire svoje predstavnike u Fakultetsko vijeće i druga tijela Fakulteta 
sukladno odredbama Statuta, Zakona i drugih općih akata Fakulteta. 

 
Članak 36. 

(1) Predstavnici studenata u tijelima Fakulteta dužni su sudjelovati u radu tijela u koja su 
izabrani, te redovito izvješćivati SZPMF o radu i odlukama Fakultetskog vijeća i drugih 
tijela Fakulteta. 

(2) U slučaju da izabrani predstavnik nesavjesno obavlja dužnosti iz stavka 1. ovog članka, 
Predsjednik SZPMF pokrenut će postupak njegova razrješenja i imenovanja novog 
predstavnika za preostalo trajanje mandata. 

 
Nadzor nad radom Studentskog zbora Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu 

 
Članak 37. 

Nadzor nad obavljanjem djelatnosti SZPMF obavlja SZST i Fakultet.  
 

VII. STUDENTSKI PRAVOBRANITELJ 
 

Članak 38. 
(1) Studentski pravobranitelj obavlja sljedeće poslove: 

a) prima pritužbe studenata koja se odnose na njihova prava i raspravlja o njima 
s nadležnim tijelima Fakulteta i Sveučilišta u Splitu, 

b) savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava, 
c) može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih 

prava, 
d) obavlja druge poslove utvrđene općim aktima Fakulteta i Sveučilišta u Splitu, 
e) obavezan je o svom radu podnijeti izvješće SZPMF i SZST jednom u dva mjeseca, 
f) po potrebi saziva i predsjedava zajedničkom sjednicom pravobranitelja svih 

sastavnica Sveučilišta u Splitu radi usklađivanja zajedničkog rada i djelovanja. 
(2) Za studentskog pravobranitelja može biti imenovan student koji ispunjava uvjete za 

člana SZPMF propisane Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim 
organizacijama i ovim Statutom. 

(3) SZPMF kao predstavničko tijelo imenuje studentskog pravobranitelja na vrijeme od 
jedne godine, sukladno stavku 2. ovog članka. 

(4) Mandat studentskog pravobranitelja može se jednom ponoviti. 
(5) Na način izbora studentskog pravobranitelja primjenjuju se na odgovarajući način 

odredbe ovog Statuta koje uređuju pitanje izbora Predsjednika. 
 
 

VIII. FINANCIRANJE RADA STUDENTSKOG ZBORA 
 

Članak 39. 
(1) Rad SZPMF financira se: 

a) iz proračuna Sveučilišta u Splitu ili sredstava koja se u Državnom proračunu 
Republike Hrvatske osiguravaju za visoko obrazovanje i znanstveni rad za 
posebne programe, 
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b) iz donacija sastavnica Sveučilišta u Splitu koje proizlaze iz odluka Senata 
Sveučilišta u Splitu, 

c) iz prihoda od pokretne i nepokretne imovine, 
d) od zaklada, fondacija, fondova i darovnica, sponzorstva, donacija i dotacija, 
e) od udjela u prihodu pravnih osoba koje posreduju pri studentskom 

zapošljavanju, sukladno općem aktu ili odluci nadležnog tijela te pravne osobe, 
f) iz drugih izvora ako su u skladu sa zadaćama SZPMF, te ako to nije u suprotnosti 

sa zakonom, Statutom Sveučilišta u Splitu ili Statutom Prirodoslovno-
matematičkog fakulteta u Splitu, 

g) od ukupnog iznosa proračuna Fakulteta izdvaja se 3% (najmanje) za studentske 
programe na Fakultetu, a po potrebi može se odobriti i više.  

(2) Troškove međunarodne suradnje i poslovanja SZPMF financira Fakultet iz sredstava 
koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za financiranje visokog 
obrazovanja. 

(3) SZPMF autonomno raspolaže sredstvima za svoj rad koja se vode na računu Fakulteta 
u skladu sa zakonom i općim aktom Fakulteta te proračunom SZPMF. 

 
Članak 40. 

(1) Sredstva namijenjena SZPMF uplaćuju se na račun Fakulteta, u skladu sa proračunom 
SZPMF. 

(2) Troškove poslovanja SZPMF financira Fakultet iz sredstva koja se u Državnom 
proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za financiranje visokog obrazovanja. 

 
Članak 41. 

(1) SZPMF može tijekom jedne akademske godine raspisati minimalno jedan javni natječaj 
za financiranje studentskih programa koje provode studentske udruge ili pojedini 
studenti. 

(2) SZPMF koji je raspisao natječaj ne može prijaviti na natječaj svoj studentski program. 
(3) Raspisivanje javnog natječaja objavljuje se putem službenih stranica Fakulteta i SZPMF. 
(4) Javni rok se raspisuje na maksimalan rok od 30 dana. 

 
Članak 42. 

(1) SZPMF dužan je osnovati povjerenstvo za provedbu natječaja koje broji pet (5) članova. 
(2) Dva člana povjerenstva iz reda studenata imenuje SZPMF, jednog člana studenata 

imenuje SZST, a dva člana iz nastavnog osoblja imenuje čelna osoba (Dekan/pročelnik) 
Fakulteta. 

(3) Povjerenstvo za provedbu natječaja saziva se minimalno 15 dana prije raspisivanja 
javnog natječaja. 

(4) Član povjerenstva ne može biti student koji je član studentske udruge ili pojedinac koji 
je prijavio program na natječaj. 

(5) Povjerenstvo za provedbu natječaja predlaže tekst javnog natječaja kojeg usvaja 
SZPMF. 

(6) Povjerenstvo za provedbu natječaja podnosi SZPMF kao predstavničkom tijelu 
prijedloge raspodjele financijskih sredstava. 

(7) Odluku o raspodjeli financijskih sredstava donosi Vijeće Fakulteta na prijedlog SZPMF 
kao predstavničkog tijela. 
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(8) O usvojenoj odluci o raspodjeli financijskih sredstava iz stavka 7. ovog članka, SZPMF 
dužan je u roku od 30 dana izvijestiti SZST. 

 
Članak 43. 

Tijela SZPMF dužna su namjenski trošiti doznačena sredstva ako su namijenjena 
programima koji su u skladu sa Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskih 
organizacijama i ovim Statutom, s mogućnošću prenamjene sredstava odlukom SZPMF  
kao predstavničkog tijela. 

 
Članak 44. 

(1) Studentske udruge ili pojedini studenti koji su ostvarili pravo na sredstva putem javnog 
natječaja 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 Statutom. 

(2) Studentske udruge ili pojedini studenti dužni su u roku od 45 dana od realizacije 
studentskog programa pisanim putem podnijeti SZPMF izvještaj o realiziranom 
programu. 

 
Članak 45. 

(1) Izvještaj o realiziranom programu podrazumijeva detaljan financijski izvještaj s 
preslikama računa te izvještaj o provođenju programa. 

(2) Eventualna prenamjena sredstava moguća je jedino uz pisanu suglasnost SZPMF kao 
predstavničkog tijela. 

(3) U slučaju nepodnošenja izvještaja o realiziranom programu ili prenamjeni odobrenih 
sredstava putem javnog natječaja bez suglasnosti SZPMF od strane studentske udruge 
ili pojedinog studenta, uz nemogućnost prijave na sljedeći natječaj, SZPMF zadržava 
pravo podnošenja kaznene prijave protiv navedenih. 

 
Članak 46. 

SZPMF odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom u skladu sa važećim 
propisima Republike Hrvatske. 

 
IX. PROSTOR ZA RAD 

 
Članak 47. 

(1) Fakultet je dužan osigurati prostor i opremu za rad SZPMF.  
(2) Ukoliko Fakultet predloži SZPMF drugi prostor za rad, Fakultet je obvezan tražiti 

suglasnost SZPMF. 
 
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 48. 

(1) Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana objave na oglasnoj ploči Fakulteta i Internet 
stranici Fakulteta i SZPMF. 

(2) Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Studentskog zbora 
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu (Klasa: 007-04/11-02/0001, Ur.broj: 
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2181-204-01-05-11-0001) od 7. prosinca 2011. koji je stupio na snagu 20. prosinca 
2011.  

(3) Izmjene i dopune ovog statuta donose se na istovjetan način na koji se donosi ovaj 
Statut.  

(4) Sva tijela SZPMF izabrana/imenovana po Statutu SZPMF iz stavka 2. ovog članka i 
ostalim propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog Statuta nastavljaju rad do 
isteka svojih mandata. 

 
 

Dekan 
 
 

prof.dr.sc. Nikola Koceić Bilan 
 
 
Ovaj statut objavljen je na oglasnoj ploči i web stranici Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 
u Splitu dana 21. ožujka 2019. te je stupio na snagu dana 29. ožujka 2019. 
 
Tajnica: 
 
Ana Marović, dipl.iur. 
 
 
Klasa: 007-04/19-02/0001 
Ur.broj:2181-204-01-05-19-0002  
 


