
PRAVILNIK O RADU VIJEĆA STUDENATA FILOZOFSKOG 

FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

(1) Ovim se Pravilnikom pobliže određuje ustrojstvo i način rada Vijeća studenata 

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, tijela Vijeća studenata, sastav, način izbora i 

nadležnost pojedinih tijela Vijeća studenata, način imenovanja studentskih predstavnika, 

odgovornost tijela i članova Vijeća studenata za ispunjavanje povjerenih im poslova 

vezanih uz rad Vijeća studenata te ostala pitanja važna za rad Vijeća studenata. 

(2) Pravilnik je temeljni akt Vijeća studenata, u skladu sa Statutom Filozofskog 

fakulteta i Statutom Studentskog zbora Filozofskog fakulteta. 

Članak 2. 

(1) Vijeće studenata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je studentsko 

izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata te sudjeluje u radu i odlučivanju u 

tijelima Filozofskog fakulteta. 

(2) Djelovanje Vijeća studenata temelji se na načelu jednakosti svih studenata te 

isključuje svaku diskriminaciju studenata po bilo kojoj osnovi u odnosu na pravo na 

članstvo i rad u Vijeću studenata, tijelima Vijeća studenata, tijelima Filozofskog fakulteta 

i tijelima Sveučilišta u Zagrebu. 

(3) Članstvo u Vijeća studenata kao i sudjelovanje u radu tijela navedenih u stavku 

2. ovog članka je dobrovoljno. 

(4) Pojmovi u pravilniku Vijeća studenata izraženi imenicama muškog roda nisu 

rodno isključivi. 



II. STATUS, NAZIV I SJEDIŠTE 

Članak 3. 

(1) Vijeće studenata sudjeluje u pravnom prometu kao zasebna organizacijska 

jedinica u okviru Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom: Vijeće 

studenata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

(2) Sjedište Vijeća studenata je u prostorijama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu. 

 

III. SASTAV I DJELOVANJE VIJEĆA STUDENATA FILOZOFSKOG FAKULTETA 

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 

Članak 4. 

(1)  Vijeće studenata čine svi studentski predstavnici izabrani na izborima za: 

i. predstavnike studenata svake studijske godine svakog studijskog programa 

preddiplomske i diplomske razine studija. 

ii. predstavnike studenata preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine 

studija u Fakultetskom vijeću, koje bira Studentski zbor Filozofskog fakulteta na 

otvorenoj sjednici u skladu sa Statutom Studentskog zbora Filozofskog fakulteta i 

Zakonom o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama. 

(2) Svaki član Vijeća studenata ima svoju zamjenu.  

 Članak 5.  

(1) Član Vijeća studenata iz reda predstavnika studijskih godina svakog studijskog 

programa na preddiplomskoj i diplomskoj razini studija ima jedan (1) glas pri donošenju 

odluka, bez obzira na broj funkcija koje obnaša.  

(2) Član Vijeća studenata iz reda predstavnika studenata preddiplomske i diplomske 

razine studija u Fakultetskom vijeću nema pravo glasa s obzirom na funkciju koju obnaša. 

(3) Član Vijeća studenata iz reda predstavnika studenata postdiplomske razine 

studija u Fakultetskom vijeću ima jedan (1) glas pri donošenju odluka.  



Članak 6. 

(1) Vijeće studenata:  

1. bira i razrješuje Predsjednika i Zamjenika predsjednika 

2. utvrđuje prijedlog Pravilnika Vijeća studenata 

3. donosi poslovnik o radu Vijeća studenata 

4. donosi opće akte 

5. donosi plan i program rada Vijeća studenata 

6. imenuje radna tijela Vijeća studenata 

7. prihvaća izvješća o radu tijela Vijeća studenata 

8. brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, 

studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima 

važnim za studente te donosi zaključke koji obvezuju druga tijela Vijeća 

studenata 

9. raspisuje i provodi izbore za studentske predstavnike i  njihove zamjene 

10. surađuje sa Studentskim zborom Filozofskog fakulteta u obavljanju drugih 

poslova od interesa za studente Filozofskog fakulteta u skladu s ovim 

Pravilnikom, Statutom Studentskog zbora Filozofskog fakulteta i Statutom 

Filozofskog fakulteta. 

Članak 7. 

(1) Mandat članova Vijeća studenata započinje izborima na početku akademske 

godine, a završava izborom novog saziva Vijeća studenata, kako je definirano u Članku 28. 

(2) Član Vijeća studenata s predstavničke dužnosti može odstupiti samostalno 

pisanom ostavkom koju prihvaća natpolovična većina nazočnih članova Vijeća studenata. 

(3) Ako studentu koji je izabran za člana Vijeća studenata prestane mandat prije 

isteka vremena na koje je izabran, mandat preuzima njegova zamjena koja je u suradnji s 

Vijećem studenata dužna provesti izbore za svoju zamjenu u roku od 15 dana. 



Članak 8. 

(1) Vijeće studenata donosi odluke na sjednicama Vijeća studenata. 

(2) Konstituirajuća sjednica Vijeća studenata prva je sjednica pojedinog saziva 

Vijeća studenata na kojoj se definira broj članova te vrši izbor Predsjednika, Zamjenika 

predsjednika i Tajnika. 

(3) Sjednice saziva i predsjedava im Predsjednik sukladno ovom Pravilniku te 

Poslovniku Vijeća studenata, osim u iznimnim slučajevima sukladno članku 10.  

(4) Vijeće studenata donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom glasova 

nazočnih članova, ako nije drugačije predviđeno ovim Pravilnikom ili drugim općim aktom 

Vijeća studenata.  

(5) Minimalan broj nazočnih članova potrebnih za odluka je ¼ ukupnog broja 

članova. 

Članak 9. 

(1) Predsjednik Vijeća studenata dužan je redovito sazivati sjednice Vijeća 

studenata, najmanje jednom mjesečno. 

(2) Članovi Vijeća studenata iz reda predstavnika studenata u Fakultetskom vijeću 

dužni su redovito podnositi izvještaje sa sjednica Fakultetskog vijeća. 

(3) Na pisani prijedlog najmanje četvrtine članova Vijeća studenata, Predsjednik mora 

sazvati sjednicu Vijeća studenata u roku od 15 dana od dana podnošenja prijedloga. Ako 

to ne učini, sjednicu Vijeća studenata mogu sazvati predlagatelji. 

(4) Predlagatelji iz stavka 2. ovoga članka dužni su obavijestiti Predsjedništvo o 

pisanome prijedlogu putem službenih komunikacijskih kanala.   

Članak 10. 

(1) Dnevni red sjednice predlaže Predsjednik Vijeća studenata, a utvrđuje Vijeće 

studenata. 

(2) Vijećem studenata predsjedava Predsjednik Vijeća studenata, a u slučaju njegove 

odsutnosti Zamjenik predsjednika. 



(3) U iznimnim slučajevima odsutnosti Predsjednika i Zamjenika predsjednika, Vijećem 

studenata može predsjedavati i bilo koji drugi član izabran natpolovičnom većinom glasova 

nazočnih članova. 

(4) O sjednici se vodi zapisnik koji sadrži: vrijeme i mjesto održavanja sjednice, popis 

nazočnih, dnevni red, zaključke po svakoj točki dnevnoga reda, ime zapisničara i 

predsjedavajućega. Zapisnik se verificira na prvoj sljedećoj sjednici Vijeća studenata. 

IV. TIJELA VIJEĆA STUDENATA 

Članak 11. 

(1) Tijela Vijeća studenata su: Predsjednik, Zamjenik predsjednika, Predsjedništvo, 

Tajnik te radna tijela – komisije. 

Predsjednik 

Članak 12. 

(1) Predsjednik Vijeća studenata: 

1. zastupa i predstavlja Vijeće studenata; 

2. predlaže Vijeću studenata plan i program rada Vijeća studenata; 

3. saziva sjednice Vijeća studenata te im predsjedava; 

4. predlaže dnevni red sjednica Vijeća studenata; 

5. predlaže voditelje pojedinih radnih tijela unutar Vijeća studenata;  

6. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom Filozofskog fakulteta, 

Pravilnikom, te općim aktima Vijeća studenata. 

Članak 13. 

(1) Predsjednik Vijeća studenata odgovoran je Vijeću studenata. 

Članak 14. 

(1) Predsjednika biraju članovi Vijeća studenata na konstituirajućoj sjednici tajnim 

glasovanjem.  



(2) Predsjednika razrješuju članovi Vijeća studenata tajnim glasovanjem.  

(3) Predsjednika se bira i razrješuje natpolovičnom većinom glasova nazočnih 

članova Vijeća studenata. 

(4) Iznimno, Predsjednika se može izabrati i razriješiti javno, podizanjem ruke, ako 

tako odluči većina nazočnih članova Vijeća studenata.   

Članak 15. 

(1) Predsjednik s dužnosti može odstupiti samostalno pisanom ostavkom.. 

(2) Predsjednika s dužnosti može razriješiti Vijeće studenata na prijedlog najmanje 

trećine članova Vijeća studenata kada: 

1. ne postupi po propisima i općim aktima Filozofskog fakulteta i/ili Vijeća 

studenata 

2. ne izvršava odluke Vijeća studenata ili postupa protivno njima 

3. nesavjesnim ili nemarnim radom prouzroči znatniju materijalnu štetu 

4. svojim ponašanjem naruši ugled Filozofskog fakulteta i/ili Vijeća studenata 

5. u obnašanju dužnosti prekorači svoje ovlasti 

6. iz drugih opravdanih razloga. 

Članak 16. 

(1) Odluku o pokretanju postupka za razrješenje Predsjednika Vijeća studenata 

donosi Vijeće studenata na pisani zahtjev koji je potpisalo najmanje trećina članova Vijeća 

studenata. Zahtjev mora biti obrazložen te se u njemu moraju navesti razlozi zbog kojih se 

traži razrješenje. 

(2) O Odluci o pokretanju postupka za razrješenje Predsjednika Vijeća studenata 

mora se obavijestiti Predsjedništvo putem službenih komunikacijskih kanala Vijeća 

studenata. 

(3) O zahtjevu odlučuje Vijeće studenata tajnim glasovanjem i to natpolovičnom 

većinom glasova nazočnih članova Vijeća studenata.  



(4) U slučaju pokretanja postupka razrješenja svakom idućom sjednicom do 

završetka postupka predsjeda Zamjenik predsjednika Vijeća studenata.  

(5) U iznimnom slučaju istovremenog pokretanja postupka razrješenja Predsjednika 

i Zamjenika predsjednika, svakom idućom sjednicom do završetka postupka predsjeda član 

Vijeća studenata izabran većinom glasova nazočnih članova.  

(6) Postupak mora biti završen u roku ne duljem od dva mjeseca (60 dana). 

Predsjednik ima rok od mjesec dana za očitovanje, nakon čega Vijeće studenata odlučuje 

o njegovom razrješenju dvotrećinskom većinom nazočnih članova Vijeća studenata.  

Zamjenik predsjednika 

Članak 17. 

(1) Zamjenik predsjednika Vijeća studenata: 

1. zamjenjuje Predsjednika Vijeća studenata za vrijeme njegove odsutnosti u svim 

poslovima i ovlastima  

2. pomaže Predsjedniku u radu i razvoju Vijeća studenata 

3. obavlja druge poslove iz nadležnosti Vijeća studenata u skladu s ovim 

Pravilnikom, Statutom Filozofskog fakulteta i općim aktima Vijeća studenata. 

Članak 18. 

(1) Zamjenika predsjednika Vijeća studenata  biraju na konstituirajućoj sjednici 

članovi Vijeća studenata tajnim glasovanjem. 

(2) Zamjenika predsjednika Vijeća studenata razrješuje se natpolovičnom većinom 

glasova nazočnih članova Vijeća studenata.  

(3) Zamjenik predsjednika Vijeća studenata bira se i razrješuje natpolovičnom 

većinom glasova nazočnih članova Vijeća studenata.  

(4) Iznimno, Zamjenik predsjednika Vijeća studenata može se izabrati i razriješiti 

javno, podizanjem ruke, ako tako odluči većina nazočnih članova Vijeća studenata.  

(5) Na izbor i razrješenje Zamjenika predsjednika Vijeća studenata na odgovarajući 

se način primjenjuju odredbe Pravilnika koje se odnose na izbor i razrješenje Predsjednika. 



Predsjedništvo 

Članak 19. 

(1) Predsjedništvo čine Predsjednik i Zamjenik predsjednika Vijeća studenata. 

Tajnik 

Članak 20. 

(1) Tajnik Vijeća studenata: 

1. u suradnji s Predsjednikom i Zamjenikom predsjednika Vijeća studenata 

priprema dokumentaciju za sjednice Vijeća studenata 

2. u suradnji s Predsjednikom i Zamjenikom predsjednika Vijeća studenata 

obavještava članove Vijeća studenata o održavanju sjednice 

3. vodi Registar članova Vijeća studenata  

4. vodi službeni komunikacijski kanal Vijeća studenata  

5. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom Filozofskog fakulteta, 

Pravilnikom, te općim aktima Vijeća studenata. 

Članak 21. 

(1) Tajnik Vijeća studenata odgovoran je Vijeću studenata. 

Članak 22. 

(1) Na izbor i razrješenje tajnika na odgovarajući se način primjenjuju odredbe 

Pravilnika koje se odnose na izbor i razrješenje Predsjednika.   

Komisije 

Članak 23. 

(1) Komisije su radna i savjetodavna tijela Vijeća studenata. 

(2) Komisije pomažu Vijeću studenata u ispunjavanju programa Vijeća studenata u 

skladu s područjima djelovanja. Djelokrug poslova komisija određuje se odlukom o 

ustrojstvu. 



(3) Komisije ustrojava i ukida Vijeće studenata natpolovičnom većinom nazočnih 

članova Vijeća studenata.  

(4) Komisije se ustrojavaju i ukidaju kao povremena radna tijela ovisno o potrebi za 

obavljanje poslova Vijeća studenata. 

Članak 24. 

(1) Komisije broje najmanje dva člana, a mogu imati najviše petnaest članova. 

(2) Članove komisija bira i razrješuje Vijeće studenata na prijedlog predsjedajućega 

natpolovičnom većinom nazočnih članova Vijeća studenata. 

Članak 25. 

(1) Komisije su za svoj rad odgovorne Vijeću studenata. 

(2) Svaka je komisija dužna tijekom svojegg rada podnositi izvješća na zahtjev 

Vijeća studenata. 

Komunikacijski kanali 

Članak 26. 

(1) Službeni komunikacijski kanali Vijeća studenata su mailing lista i Facebook 

grupa.  

(2) Kontakti svih članova Vijeća studenata prikupljaju se nakon izbora pojedinog 

predstavnika.  

V. IZBORI ZA PREDSTAVNIKE STUDENATA U VIJEĆU STUDENATA 

FILOZOFSKOG FAKULTETA 

Članak 27. 

(1) Predstavnici studenata u Fakultetskom vijeću i njihove zamjene biraju se na 

otvorenoj sjednici Studentskog zbora Filozofskog fakulteta u skladu sa Statutom 

Studentskog zbora Filozofskog fakulteta i Zakonom o Studentskom zboru i drugim 

studentskim organizacijama. 

 



Članak 28. 

(1) Predstavnici studenata svake studijske godine svakog studijskog programa i 

njihove zamjene biraju se na svakoj godini svakog studijskog programa po završetku 

službenih upisa u Studentskoj službi. 

Članak 29. 

(1) Izbore raspisuje Studentsko vijeće danom završetka upisa u Studentskoj službi, 

a provode ih: 

(i) trenutni predstavnici studenata svih studijskih godina svih studijskih 

programa koji su članovi Vijeća studenata 

(ii) za petu godinu studija izbore provodi Komisija u dogovoru s pojedinim   

odsjecima.  

(2) Obavijest o raspisivanju Izbora za studentske predstavnike u Vijeću studenata 

objavljuje se na web-stranicama Fakulteta. 

(3) Izbori moraju biti provedeni u roku od tri tjedna od objavljivanja  Obavijesti o 

raspisivanju Izbora za studentske predstavnike u Vijeću studenata na web-stranicama 

Fakulteta 

(4) Mandat izabranih članova Vijeća studenata završava u slučajevima predviđenima 

Člankom 6. i Člankom 14.  

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 30. 

(1) Prijedlog Pravilnika Vijeća studenata potvrđuje Fakultetsko vijeće Filozofskog 

fakulteta.  

Članak 31. 

(1) Opći akti predviđeni  ovim Pravilnikom te oni potrebni za njegovu provedbu 

donijet će se u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.  



Članak 32. 

(1) Pravilnik o funkcioniranju Vijeća studenata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu stupa na snagu danom potvrđivanja na Fakultetskom vijeću, a objavit će se na 

mrežnim stranicama Filozofskog fakulteta. 

 


