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Klasa: 003-01/22-01/04 
Ur. broj: 2170-57-01-22-25 
U Rijeci, 6. travanj 2022. 
 

PRIJEDLOZI IZMJENA HRVATSKOG STUDENTSKOG ZBORA NA NACRT ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU 
I ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI 

 

Hrvatski studentski zbor predlaže: 

Osnovna načela visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti  
Članak 2. 

Čl. 2. st. 2. glasi: Visoko obrazovanje temelji se na: 

1. europskoj humanističkoj i demokratskoj tradiciji te europskom sustavu visokog obrazovanja, 
2. otvorenosti visokih učilišta prema javnosti, građanima i lokalnoj zajednici, 
3. uzajamnosti i partnerstvu pripadnika akademske zajednice, 
4. nedjeljivosti nastavnog rada i znanstvenog istraživanja, odnosno umjetničkog stvaralaštva na 

sveučilištima, 
5. jedinstvu stručnog i obrazovnog rada u svrhu osposobljavanja za specifična stručna znanja i 

vještine, 
6. konceptu cjeloživotnog obrazovanja, 
7. obvezi razvijanja društvene odgovornosti studenata i drugih članova akademske zajednice te 
8. interakciji s društvenom zajednicom. 

 
Dodaje se točka na mjesto broj 1.  koja glasi: inkluzivnosti studenata kao punopravnog člana akademske 
zajednice. 

Akademska zajednica 
Članak 3. 

Čl. 3. st. 1. glasi: Akademsku zajednicu čine nastavnici, znanstvenici, suradnici, studenti i drugi sudionici u 
procesu visokog obrazovanja. 

Mijenja se i glasi: Akademsku zajednicu čine studenti, nastavnici, znanstvenici, suradnici i drugi sudionici u 
procesu visokog obrazovanja.  

Argument: Smatramo da su studenti nezaobilazni i najzastupljeniji članovi akademske zajednice, njezin 
temelj i budućnost. Stavljanjem studenata na prvo mjesto u definiciji pojma akademska zajednica na 
simboličan način stavlja se naglasak na studente i njihovu važnost za već spomenutu akademsku zajednicu. 
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Podredna primjena propisa 
Članak 5. 

Čl. 5. st. 3. glasi: Na postupak kojim se odlučuje o pravima i obvezama nastavnika, znanstvenika, suradnika 
i studenata, osim na postupak zapošljavanja na slobodna radna mjesta, kao i na postupak koji vode matični 
odbori i matična povjerenstva, primjenjuju se odredbe zakona kojim je uređen opći upravni postupak.  

Mijenja se i glasi: Na postupak kojim se odlučuje o pravima i obvezama studenata, nastavnika, znanstvenika 
i suradnika, osim na postupak zapošljavanja na slobodna radna mjesta, kao i na postupak koji vode matični 
odbori i matična povjerenstva, primjenjuju se odredbe zakona kojim je uređen opći upravni postupak. 

Argument: Smatramo da su studenti nezaobilazni i najzastupljeniji članovi akademske zajednice, njezin 
temelj i budućnost. 

Tijela sveučilišta 
Članak 11. 

Dodaje se čl. 11. st. 3. te glasi: U sklopu tijela sveučilišta potrebno je osigurati zastupljenost studenata.   

Argument: Kako bi osigurali prisutnost i uključenost studenata na svim razinama sveučilišta, potrebno je 
dodatnim člankom osigurati njihovu zastupljenost u svim tijelima sveučilišta. 

Senat 
Članak 12. 

Čl. 12. st. 2. glasi: Sastav senata, izbor članova senata i mandat propisuje se statutom sveučilišta. Studentski 
predstavnici koje biraju studenti u skladu sa zakonom kojim se uređuju studentske organizacije i statutom 
sveučilišta, čine najmanje 15 % članova senata. 

Mijenja se i glasi: Sastav senata, izbor članova senata i mandat propisuje se statutom sveučilišta. Studentski 
predstavnici koje biraju studenti u skladu sa zakonom kojim se uređuju studentske organizacije i statutom 
sveučilišta, čine najmanje 15% članova senata. Studentski predstavnici u Senatu ne smiju biti zaposlenici i 
vanjski suradnici tog sveučilišta. U senatu smije biti zastupljeno maksimalno 2 studenta poslijediplomskih 
studija. Studentski zborovi svojim statutima propisuju sastav studentskih predstavnika u senatu.   

Argument: Studenti koji su ujedno zaposlenici i vanjski suradnici sveučilišta ne mogu se adekvatno baviti 
isključivo studentskim pitanjima s obzirom na status zaposlenika. Kako bi se osigurala autonomija 
studentskog predstavništva, predloženo je da studentski zborovi nezavisno propisuju sastav studentskih 
predstavnika u senatu. 

Čl. 12. st. 5. glasi: Studentski predstavnici u senatu imaju pravo suspenzivnog veta pri odlučivanju o 
pitanjima promjene uvjeta studija, izmjene nastavnih programa i izvedbenog plana studija, pitanjima 
studentskog standarda te drugim pitanjima važnim za studente koja su utvrđena statutom sveučilišta. Način 
upotrebe suspenzivnog veta i potrebna većina prilikom obveznoga ponovnog odlučivanja propisuju se 
statutom sveučilišta. Studentski predstavnici u senatu ne sudjeluju u glasanju u postupku izbora nastavnika 
i suradnika na radna mjesta te u postupku izbora rektora i prorektora. 
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Mijenja se i glasi: Studentski predstavnici u senatu imaju pravo suspenzivnog veta pri odlučivanju o 
pitanjima promjene uvjeta studija, izmjene nastavnih programa i izvedbenog plana studija, pitanjima 
studentskog standarda te drugim pitanjima važnim za studente koja su utvrđena statutom sveučilišta. 
Suspenzivni veto studentski predstavnici mogu upotrijebiti ako to zatraži natpolovična većina studentskih 
predstavnika u Senatu. Nakon suspenzivnog veta Senat ponovo raspravlja o navedenom pitanju najranije u 
roku od deset dana. U ponovljenom odlučivanju odluka se donosi dvotrećinskom većinom svih članova 
Senata i na nju se ne može upotrijebiti suspenzivni veto. 

Argument: Suspenzivni veto postaje moćniji. Veto je jedno od temeljnih prava studentskih predstavnika 
gdje oni direktno mogu zaštititi studentsku populaciju od pokušaja provođenja promjena koje negativno 
utječu na studentski standard. 

Vitalan odnos između studenata, ostalih sudionika u akademskoj zajednici i institucija unutar akademske 
zajednice nužan je preduvjet za strateški rast i razvoj studenata, sveučilišta, kao i cijele akademske 
zajednice. Ukidanjem prava glasa u postupku izbora rektora i prorektora studente se stavlja na margine 
akademske zajednice. 

 
Sveučilišno vijeće 

Članak 15. 
Čl. 15. st 1. glasi: Sveučilišno vijeće na javnom sveučilištu sastoji se od sedam članova. Tri člana sveučilišnog 
vijeća imenuje senat sveučilišta, a tri člana osnivač. Predsjednika sveučilišnog vijeća imenuju članovi ovoga 
vijeća zajednički. Ako članovi sveučilišnog vijeća zajednički ne imenuju predsjednika u roku tri mjeseca od 
dana imenovanja posljednjeg člana ovoga vijeća, predsjednika sveučilišnog vijeća imenuje Vlada Republike 
Hrvatske. 

Mijenja se i glasi: Sveučilišno vijeće na javnom sveučilištu sastoji se od sedam članova. Tri člana sveučilišnog 
vijeća imenuje senat sveučilišta, tri člana osnivač, a jednog člana studentski zbor sveučilišta. Predsjednika 
sveučilišnog vijeća imenuju članovi ovoga vijeća zajednički.  

Argument: Kako je predstavljeno Nacrtom zakona, Sveučilišno vijeće u svom formatu predstavlja izravan 
udar na autonomiju sveučilišta. Predlaže se neophodna uključivost studentskih predstavnika u svim važnim 
tijelima sveučilišta pa tako i sveučilišnog vijeća kako bi se postigao balans i zastupljenost svih dionika 
akademske zajednice, odnosno da bi se spriječila dominantnost senata ili osnivača. 

 

Tijela fakulteta i umjetničke akademije  

Članak 18. 

Dodaje se čl. 18. st. 3. te glasi: U sklopu tijela fakulteta i umjetničke akademije potrebno je osigurati 
zastupljenost studenata.   

Argument: Kako bi osigurali prisutnost i uključenost studenata na svim razinama sveučilišta, potrebno je 
dodatnim člankom osigurati njihovu zastupljenost u svim tijelima sveučilišta. 
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Fakultetsko, odnosno akademijsko vijeće 
Članak 19. 

Čl. 19. st. 2. glasi: Sastav fakultetskog, odnosno akademijskog vijeća, izbor članova ovoga vijeća i mandat 
propisuju se statutom fakulteta, odnosno umjetničke akademije. Studentski predstavnici koje biraju 
studenti u skladu sa zakonom kojim se uređuju studentske organizacije i statutom fakulteta, odnosno 
umjetničke akademije, čine najmanje 15 % članova ovoga vijeća. 

Mijenja se i glasi: Sastav fakultetskog, odnosno akademijskog vijeća, izbor članova ovoga vijeća i mandat 
propisuju se statutom fakulteta, odnosno umjetničke akademije. Studentski predstavnici koje biraju 
studenti u skladu sa zakonom kojim se uređuju studentske organizacije i statutom fakulteta, odnosno 
umjetničke akademije, čine najmanje 15 % članova ovoga vijeća. Studentski predstavnici u fakultetskom, 
odnosno akademijskom vijeću ne smiju biti zaposlenici i vanjski suradnici tog sveučilišta. Studentski 
zborovi svojim statutima propisuju sastav studentskih predstavnika.   

Argument: Studenti koji su ujedno zaposlenici i vanjski suradnici sveučilišta ne mogu se adekvatno baviti 
isključivo studentskim pitanjima s obzirom na status zaposlenika. Kako bi se osigurala autonomija 
studentskog predstavništva, predloženo je da studentski zborovi nezavisno propisuju sastav studentskih 
predstavnika. 

 

Čl. 19. st. 5. glasi: Studentski predstavnici u fakultetskom, odnosno akademijskom vijeću imaju pravo 
suspenzivnog veta pri odlučivanju o pitanjima promjene uvjeta studija, izmjene nastavnih programa i 
izvedbenog plana studija, pitanjima studentskog standarda te drugim pitanjima važnim za studente koja su 
uređena statutom fakulteta, odnosno umjetničke akademije. Način upotrebe suspenzivnog veta i potrebna 
većina prilikom obveznog ponovnog odlučivanja propisuju se statutom. Studentski predstavnici u 
fakultetskom, odnosno akademijskom vijeću ne sudjeluju u glasanju u postupku izbora nastavnika i 
suradnika na radna mjesta te u postupku izbora dekana i prodekana.  

Mijenja se i glasi: Studentski predstavnici u fakultetskom, odnosno akademijskom vijeću imaju pravo 
suspenzivnog veta pri odlučivanju o pitanjima promjene uvjeta studija, izmjene nastavnih programa i 
izvedbenog plana studija, pitanjima studentskog standarda te drugim pitanjima važnim za studente koja su 
uređena statutom fakulteta, odnosno umjetničke akademije. Suspenzivni veto studentski predstavnici 
mogu upotrijebiti ako to zatraži natpolovična većina studentskih predstavnika u fakultetskom, odnosno 
akademijskom vijeću. Nakon suspenzivnog veta fakultetsko, odnosno akademijsko vijeće, ponovo raspravlja 
o navedenom pitanju najranije u roku od deset dana. U ponovljenom odlučivanju odluka se donosi 
dvotrećinskom većinom svih članova fakultetskog, odnosno akademijskog vijeća i na nju se ne može 
upotrijebiti suspenzivni veto. 

Argument: Predlaže se suspenzivni veto koji sadrži jasne postavke. Veto je jedno od temeljnih prava 
studentskih predstavnika u sklopu kojega mogu direktno zaštititi studentsku populaciju od pokušaja 
provođenja promjena koje negativno utječu na studentski standard. 

Ukidanjem prava glasa u postupku izbora dekana i prodekana studente se stavlja na margine akademske 
zajednice. 
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Upravno vijeće veleučilišta  
Članak 25.  

Čl. 25. st. 1. glasi: Upravno vijeće javnog veleučilišta sastoji se od pet članova. Predsjednika i dva člana 
upravnog vijeća imenuje osnivač, jednog člana imenuje vijeće veleučilišta, a jednoga člana biraju zaposlenici 
veleučilišta. 

Mijenja se i glasi:  Upravno vijeće javnog veleučilišta sastoji se od sedam članova. Predsjednika i tri člana 
upravnog vijeća imenuje osnivač, jednog člana imenuje vijeće veleučilišta, jednoga člana biraju zaposlenici 
veleučilišta, a jednoga studentski predstavnici. 

Argument: Studentski predstavnik esencijalan je važan dio upravnog vijeća javnog veleučilišta zbog važnosti 
reprezentativnosti studentske populacije u tijelima visokih učilišta. 

Vijeće veleučilišta  
Članak 26.  

Čl. 26. st. 5. glasi: Studentski predstavnici u vijeću veleučilišta imaju pravo suspenzivnog veta pri odlučivanju 
o pitanjima promjene uvjeta studija, izmjene nastavnih programa i izvedbenog plana studija, pitanjima 
studentskog standarda te drugim pitanjima važnim za studente koja su uređena statutom veleučilišta. Način 
upotrebe suspenzivnog veta i potrebna većina prilikom obveznog ponovnog odlučivanja propisuju se 
statutom veleučilišta. Studentski predstavnici u vijeću veleučilišta ne sudjeluju u glasanju u postupku izbora 
nastavnika i suradnika na radna mjesta te u postupku izbora dekana i prodekana. 

Mijenja se i glasi: Studentski predstavnici u vijeću veleučilišta imaju pravo suspenzivnog veta pri odlučivanju 
o pitanjima promjene uvjeta studija, izmjene nastavnih programa i izvedbenog plana studija, pitanjima 
studentskog standarda te drugim pitanjima važnim za studente koja su utvrđena statutom sveučilišta. 
Suspenzivni veto studentski predstavnici mogu upotrijebiti ako to zatraži natpolovična većina studentskih 
predstavnika u vijeću veleučilišta. Nakon suspenzivnog veta vijeće veleučilišta ponovo raspravlja o 
navedenom pitanju najranije u roku od deset dana. U ponovljenom odlučivanju odluka se donosi 
dvotrećinskom svih članova vijeća veleučilišta i na nju se ne može upotrijebiti suspenzivni veto. 

Argument: Predlaže se suspenzivni veto koji sadrži jasne postavke. Veto je jedno od temeljnih prava 
studentskih predstavnika u sklopu kojega mogu direktno zaštititi studentsku populaciju od pokušaja 
provođenja promjena koje negativno utječu na studentski standard. 

Ukidanjem prava glasa u postupku izbora dekana i prodekana studente se stavlja na margine akademske 
zajednice. 
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Izbor nastavnika, znanstvenika i suradnika na slobodno radno mjesto  
Članak 40.  

Čl. 40. st. 7. glasi: Stručno povjerenstvo mišljenjem u pisanom obliku predlaže senatu, fakultetskom ili 
akademijskom vijeću, vijeću veleučilišta, odnosno znanstvenom vijeću, najboljeg kandidata, koje sadrži 
ocjenu svih prijavljenih kandidata, najkasnije u roku 30 dana od dana isteka roka za prijavu na natječaj.  

Mijenja se i glasi: Stručno povjerenstvo mišljenjem u pisanom obliku predlaže senatu, fakultetskom ili 
akademijskom vijeću, vijeću veleučilišta, odnosno znanstvenom vijeću, svih kandidata rangiranih po 
ocjenama, koje sadrži ocjenu svih prijavljenih kandidata s obrazloženjem, najkasnije u roku 30 dana od dana 
isteka roka za prijavu na natječaj.  

Argument: Osigurava se transparentan način rada te jednak tretman prema svim kandidatima. 

 

Studij u redovitom i izvanrednom statusu 

Članak 68. 

(1)  Student upisuje studij u redovitom ili izvanrednom statusu.  
(2)  Student upisan u redovitom statusu upisuje 60 ECTS bodova u akademskoj godini u skladu s 

izvedbenim planom nastave te studira u sklopu pune nastavne satnice.  
(3)  Student upisan u izvanrednom statusu upisuje 30 do 60 ECTS bodova u akademskoj godini u skladu s 

izvedbenim planom nastave te studira u sklopu pune ili prilagođene nastavne satnice.  
 
Članak 68., stavak 1., 2. i 3. se brišu. 

Argument: Nedostatna definiranost članka 68. Status redovitog ili izvanrednog studenta potrebno je jasno 
i precizno definirati. 

 

Glava II. 

Studenti 

Uskraćivanje prava glasa studenata po pitanjima izbora čelnika sveučilišta i njenih sastavnica možebitno 
dovodi do smanjenja značaja i izostavljanja studentskih pitanja u planovima rada i strateškim dokumentima 
institucija visokog obrazovanja. Zanemarivanje studentskih pitanja ometa institucionalni napredak s 
obzirom na to da izostavlja jedinstvenu perspektivu studentske populacije kao korisnika institucija i 
najzastupljenijeg člana akademske zajednice. Posljedično, narušava se legitimitet studentskog 
predstavništva kao predstavničkog tijela studenata, odnosno ugrožava se reprezentativnost studentske 
populacije u sklopu institucija te uloga studenata kao dionika visokog obrazovanja. 
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Članak 76. 

Čl. 76. st. 2. glasi: Student u redovitom statusu studira u sklopu pune nastavne satnice te ima sva prava i 
obveze iz studentskog standarda. Student u redovitom statusu ne može biti u radnom odnosu niti obavljati 
samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja. 

Mijenja se i glasi: Student u redovitom statusu studira u sklopu pune nastavne satnice te ima sva prava i 
obveze iz studentskog standarda. Student u redovitom statusu ne može biti u radnom odnosu niti obavljati 
samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja, iznimno student ima mogućnost odricanja 
subvencioniranog studiranja u svrhu obavljanja navedenog. 

Argument: Kako bi studentima koji nemaju mogućnost izvanrednog studiranja na svom studiju pružili 
mogućnost obavljanja djelatnosti obrta ili nekog drugog slobodnog zanimanja (npr. osnivanje startup 
tvrtki), studentima je potrebno osigurati mogućnost odricanja subvencioniranog studiranja u svrhu 
obavljanja navedenog. Na taj način studentima se omogućava potrebno stjecanje kompetencija na tržištu 
rada i potiče poduzetnički duh. 

Prava i obveze studenta  
Članak 77.  

Predlaže se nadopuna čl. 77. stavkama koje su već osigurane u sadašnjem Zakonu visokog obrazovanja i 
znanstvene djelatnosti te glasi:  

Student ima pravo na:  
1. izvedbu studija u skladu s izvedbenim planom studija, 
2. sudjelovanje u znanstvenom i stručnom radu, 
3. konzultacije i mentorski rad, 
4. slobodu iskazivanja mišljenja i stajališta tijekom nastave i drugih aktivnosti u skladu s 

etičkim kodeksom, 
5. završetak studija u roku kraćem od propisanoga u skladu s kriterijima propisanim općim 

aktom visokog učilišta, 
6. besplatno korištenje građe knjižnice te znanstvenih i stručnih izvora na visokom učilištu, 
7. pohađanje kolegija s drugog studija u skladu sa studijskim programom, 
8. izjašnjavanje o kvaliteti nastave i nastavnika najmanje jednom godišnje u sklopu provedbe 

unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete,  
9. sudjelovanje u radu studentskih organizacija, 

10. sudjelovanje u odlučivanju, sukladno statutu visokog učilišta, 
11. pritužbu na povrede prava propisanih ovim Zakonom i općim aktom visokog učilišta i druga 

prava propisana zakonom, statutom i drugim općim aktom visokog učilišta.  
Argument: Nadodane su stavke koje su propisane u sadašnjem Zakonu visokog obrazovanja i znanstvene 
djelatnosti. Njima se osigurava nepovredivo pravo studenata na konzultacije i mentorski rad, sudjelovanje 
u radu studentskih organizacija, kao i sudjelovanje u odlučivanju, sukladno statutu visokog učilišta. 

  

Čl. 77. st. 4. glasi: Student u redovitom statusu ima pravo najviše jednom ponavljati svaku studijsku godinu. 

Briše se. 
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Argument: Studijski programi kao i načini polaganja ispita (broj ispitnih rokova, provođenje kontinuirane 
provjere…) znatno se razlikuju po visokim učilištima. Ograničavanje broja puta polaganja studijskih godina 
ne uvažava sustav ECTS bodova te doprinosi nejednakosti studija i polaganja ispita. Pojam studijske godine 
nije definiran. Izrazito neujednačena praksa upisivanja studenata u više godine studija (npr. na pojedinim 
studijima su predmeti iz jednog semestra vezani uz predmete iz drugog semestra). 

Dodaje se novi stavak 7. koji glasi: Student ima pravo na jednu besplatnu slobodnu akademsku godinu za 
vrijeme trajanja studija, ako je izvršio sve studijske obveze propisane aktom visokog učilišta i ovog zakona. 
Za vrijeme slobodne akademske godine student nema studentska prava koja ponovno ostvaruje nastavkom 
studija. Slobodna akademska godina se ne uračunava u godine studiranja.  

Argument: Student ima pravo samostalno odrediti svoj tijek studija, smatramo kako ga ne treba ograničiti 
na kontinuirano studiranje. Sukladno navedenom, student ima pravo individualnom odlukom zatražiti jednu 
slobodnu akademsku godinu za koju mu se ne smiju naplatiti troškovi.  

Čl. 77. st. 5. glasi: Student je obvezan završiti studij najkasnije u roku koji je dvostruko dulji od trajanja 
studija. 

Mijenja se i glasi: Redoviti student je obvezan završiti studij najkasnije u roku koji je dvostruko dulji od 
trajanja studija. 

Argument: Predloženi članak u Nacrtu Zakona vrijedi za redovite i izvanredne studente. Ograničavanje 
duljine studiranja ne prihvaćamo jer studenti plaćaju izvanredni studij. Postavlja se pitanje što kad student 
ne završi fakultet u ovom vremenskom intervalu, gubi li pravo školovanja na tom studijskom programu, na 
tom fakultetu, na Sveučilištu ili možda u RH? Može li se prebaciti na sličan studijski program i nastaviti 
studirati? 

Dodaje se stavak 7. koji glasi: Student ima pravo prenijeti završni i diplomski rad, odnosno ispit, bez novčane 
naknade uz uvjet ako je izvršio sve ostale studijske obveze propisane aktom visokog učilišta i ovog Zakona. 

Argument: Izrazito neujednačena praksa upisivanja studenata na visokim učilištima. Ukoliko student u 
akademsku godinu upisuje samo završni, odnosno diplomski rad, utoliko ne snosi troškove školarine. Samim 
time studentu se pruža prilika pisanja kvalitetnijeg završnog, odnosno diplomskog rada. 

Dodaje se stavak 8. koji glasi: Visoka učilišta provode studentsku evaluaciju studija putem ankete ili na drugi 
primjereni način. Rezultati evaluacije služe planiranju nastavnog i znanstvenog programa na visokim 
učilištima. 

Argument: Nadodani stavak propisan u sadašnjem Zakonu visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti. 
Osigurava se kontrola kvalitete visokih učilišta te u užem smislu i kontrola zadovoljstva studenata. 

Prava iz studentskog standarda 

Članak 78. 

Nužno je definiranje studentskog standarda. U Nacrtu je u čl. 12. st. 5. te čl. 19. st. 2. naveden suspenzivni 
veto koji se može koristiti kad je u pitanju studentski standard. Postavlja se pitanje u kojim slučajevima 
studentski predstavnici mogu iskoristiti studentski veto kad je u pitanju studentski standard. 
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Čl. 78. st. 4. glasi: Vrste i razinu prava iz studentskog standarda te minimalne kriterije za ostvarivanje ovih 
prava pravilnikom propisuje ministar.   

Mijenja se i glasi: Vrste i razinu prava iz studentskog standarda te minimalne kriterije za ostvarivanje ovih 
prava pravilnikom donosi ministar na prijedlog povjerenstva nadležnog za izradu pravilnika. 

Argument: Za navedeno je potrebno nadležno povjerenstvo koje donosi prijedlog ministru. U sklopu 
navedenog povjerenstva nužno je osigurati studentske predstavnike. 

 

Dodaje se članak: 

Skrb o tjelesnoj i mentalnoj dobrobiti studenata 

Članak 79. 

1.  Student koji studira u redovitom ili izvanrednom statusu na sveučilišnom ili stručnom 

prijediplomskom ili diplomskom studiju, odnosno sveučilišnom integriranom studiju ostvaruje 

pravo na skrb o njegovoj tjelesnoj i mentalnoj dobrobiti u studentskim poliklinikama ili drugim 

odgovarajućim zdravstvenim ustanovama. 

2.  Student svoje pravo na skrb o njegovoj tjelesnoj dobrobiti ostvaruje kroz obveznu nastavu tjelesne 

i zdravstvene kulture na prve dvije godine studija prijediplomskog sveučilišnog ili stručnog studija 

te kroz izbornu nastavu tjelesne i zdravstvene kulture na ostalim godinama studija. 

3.  Student svoje pravo na skrb o njegovoj psihičkoj dobrobiti ostvaruje kroz djelovanje psiholoških 

savjetovališta na svim visokim učilištima i njihovim sastavnicama te kroz djelovanje regionalno 

ustrojenih centara za krizna stanja za studente. 

Argument: Hrvatski studentski zbor podržava prijedlog kinezioloških fakulteta u Republici Hrvatskoj. Članak 
je u skladu s europskim standardima, a dugoročno bi doprinio zdravlju i produktivnosti aktivnih i budućih 
radno aktivnih članova društvene zajednice. 

 

Subvencioniranje troškova školarine 
Članak 79. 

Čl. 79. st. 3. glasi: Iznimno uspješnom studentu ministar može odobriti upis još jednoga studija na javnom 
visokom učilištu u redovitom statusu, uz subvencioniranje troškova školarine iz državnog proračuna. 

Mijenja se i glasi: : Iznimno uspješnom studentu ministar može odobriti upis još jednoga studija na javnom 
visokom učilištu u redovitom statusu, uz subvencioniranje troškova školarine iz državnog proračuna, a 
prema kriterijima propisanim posebnim pravilnikom. 

Argument: potrebno je definirati uspješnog studenta i uvesti kao pravilo, a ne kao iznimku za koju je 
potrebna suglasnost ministra (povjerenstva). 
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Mirovanje prava i obveza studenta  
Članak 80. 

Čl. 80. st. 2. glasi: O mirovanju prava i obveza studenta visoko učilište odlučuje rješenjem. Protiv ovoga 
rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.   

Mijenja se i glasi: O mirovanju prava i obveza studenta visoko učilište odlučuje rješenjem. Protiv ovoga 
rješenja dopuštena je žalba.  

Argument: Studentu se mora osigurati pravo žalbe te je nužno propisati postojanje mogućnosti  žalbe. 

ŠESTI DIO  

POTPORA VISOKOM OBRAZOVANJU, ZNANSTVENOJ I UMJETNIČKOJ DJELATNOSTI   

Rektorski zbor Republike Hrvatske 
Članak 93. 

Čl. 93. st. 1. glasi: Rektorski zbor Republike Hrvatske čine rektori svih sveučilišta u Republici Hrvatskoj. U 
radu Rektorskog zbora sudjeluje predstavnik Zbora veleučilišta. Predsjednika Rektorskog zbora članovi 
biraju natpolovičnom većinom glasova svih članova. 

Dodaje se: Predstavnik Hrvatskog studentskog zbora sudjeluje u radu Rektorskog zbora bez prava glasa. 

Argument: Potrebno je osigurati zastupljenost studentskih predstavnika u svim tijelima ovog Zakona. 

Zbor veleučilišta Republike Hrvatske 
Članak 94. 

Čl. 94. st. 1. glasi: Zbor veleučilišta Republike Hrvatske čine dekani svih veleučilišta u Republici Hrvatskoj. U 
radu Zbora veleučilišta sudjeluje predstavnik Rektorskog zbora. Predsjednika Zbora veleučilišta članovi 
biraju natpolovičnom većinom glasova svih članova. 

Dodaje se: Predstavnik Zbora studenata veleučilišta Republike Hrvatske sudjeluje u radu Zbora veleučilišta 
bez prava glasa.  

Argument: Potrebno je osigurati zastupljenost studentskih predstavnika u svim tijelima ovog Zakona. 
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SEDMI DIO 

FINANCIRANJE VISOKOG OBRAZOVANJA I ZNANSTVENE DJELATNOSTI 

Izvori sredstava za financiranje visokih učilišta i znanstvenih instituta  
Članak 96.  

Čl. 96 st. 1. glasi: Djelatnost visokog učilišta, odnosno znanstvenog instituta financira se sredstvima 
osnivača, namjenskim prihodima i ostalim (vlastitim) prihodima u skladu s ovim Zakonom.  

Mijenja se i glasi: Djelatnost visokog učilišta, odnosno znanstvenog instituta te umjetničke  akademije 
financira se sredstvima osnivača, namjenskim prihodima i ostalim (vlastitim) prihodima u skladu s ovim 
Zakonom.  

Argument:  Umjetničke akademije koje se također financiraju iz sredstava osnivača nisu navedene, dok se 
u namjenskim prihodima spominju među ostalim i prihodi umjetničkih projekata. 

 

Predsjednik Hrvatskog studentskog zbora, 
Neven Pintarić 

 

 


