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Temeljem članka 7. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama 

(Narodne novine, br. 71/07) i članka 79. Statuta Veleučilišta u Bjelovaru od 2. listopada 2017. 

godine, Klasa: 602-04/17-08/005, Ur.broj: 2103-67-09-17-05, a na prijedlog Studentskog 

zbora Veleučilišta u Bjelovaru, Stručno vijeće Veleučilišta u Bjelovaru na svojoj 2. sjednici u 

akademskoj 2018./2019. godini održanoj dana  24. siječnja 2019. godine donijelo je 

 

 

 

 

STATUT 

Studentskog zbora 

Veleučilišta u Bjelovaru 

 

 

 

 

1. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 Ovim Statutom uređuje se ustrojstvo i način rada Studentskog zbora Veleučilišta u 

Bjelovaru, tijela Studentskog zbora, sastav, način izbora i nadležnost pojedinih tijela 

Studentskog zbora, način izbora predstavnika studenata i izbor istih u tijela Studentskog zbora, 

odgovornost tijela i članova Studentskog zbora, kao i druga pitanja od značaja za rad 

Studentskog zbora Veleučilišta u Bjelovaru, a koja su u skladu sa Zakonom o studentskom 

zboru i Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. 

 

Članak 2. 

 Studentski zbor Veleučilišta u Bjelovaru (u nastavku: Studentski zbor) je studentsko 

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

tijelima Veleučilišta u Bjelovaru te predstavlja studente Veleučilišta u Bjelovaru u sustavu 

visokog obrazovanja. 

 

Članak 3. 

 Studentski zbor je nepolitička, nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija 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. 

 

Članak 4. 

 Izrazi koji se koriste u ovom Statutu i propisima koji se donose na temelju njega, a koji 

imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju 

na jednak način muški i ženski rod. 
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1.1. Statut Studentskog zbora 

 

Članak 5. 

 Temeljni akt Studentskog zbora je Statut Studentskog zbora (u nastavku: Statut). 

 

Članak 6. 

 Statut donosi Stručno vijeće Veleučilišta u Bjelovaru na prijedlog Studentskog zbora. 

 Izmjene i dopune Statuta donose se po istom postupku kao i Statut. 

 

1.2. Naziv Studentskog zbora 

 

Članak 7. 

 Studentski zbor kao posebna organizacijska cjelina djeluje u okviru Veleučilišta u 

Bjelovaru i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: Studentski zbor Veleučilišta u 

Bjelovaru. 

 

Članak 8. 

 Skraćeni naziv Studentskog zbora je: SZ VUB. 

 Studentski zbor u međunarodnim odnosima nastupa pod engleskim nazivom Student 

Union of the Bjelovar University of Applied Sciences. 

 

1.3. Sjedište Studentskog zbora 

 

Članak 9. 

 Sjedište Studentskog zbora je u Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 4. . 

 Studentski zbor djeluje na području djelovanja Veleučilišta u Bjelovaru. 

 

1.4. Grb i pečat Studentskog zbora 

 

Članak 10. 

 Studentski zbor ima svoj grb i pečat. 

 Grb Studentskog zbora okrugla je oblika sa motivom studenta s otvorenom 

 literaturom.   

 Dimenzija pečata je 38 mm i u uporabi je samo jedan pečat. 

 Studentski zbor može imati logotip, zastavu, maskotu i slična obilježja u javnoj i 

 službenoj komunikaciji čiji se izgled određuje posebnom odlukom Studentskog zbora. 

 

1.5. Temeljne zadaće Studentskog zbora 

 

Članak 11. 

 Temeljne zadaće Studentskog zbora jesu:  

- izbor studenata u Stručno vijeće i druga tijela Veleučilišta u Bjelovaru 

- briga o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom 

standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente 

- donošenje plana i program rada Studentskog zbora 

- imenovanje studentskog pravobranitelja 

- predlaže nadležnim tijelima Veleučilišta u Bjelovaru i financiranje studentskih 

aktivnosti 

- briga o ustroju i provedbi studentskih programa u području visokog obrazovanja, 

znanosti, kulture, sporta, tehničke kulture i drugih područja od interesa za studente 
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- briga o ustroju i provedbi programa koji utječu na socijalno-ekonomski položaj 

studenata 

- imenovanje predstavnika studenata u tijela međunarodnih studentskih organizacija i 

drugih organizacija u kojima sudjeluju predstavnici studenata kojih je članica Republika 

Hrvatska 

- davanje prijedloga o praćenju i poboljšanju položaja studenata (ekonomskog i 

socijalnog) 

- davanje poticaja za donošenje ili promjene propisa od interesa za studente 

- obavlja i druge poslove od interesa za studente Veleučilišta u Bjelovaru.  

 

1.6. Javnost rada 

 

Članak 12. 

 Rad Studentskog zbora je javan.  

 Javnost rada u pravilu se ostvaruje pravodobnim izvješćivanjem studenata o radu 

Studentskog zbora davanjem obavijesti na službenim mrežnim stranicama Studentskog zbora, 

oglasnoj ploči i svim drugim prikladnim načinima informiranja o radu Studentskog zbora. 

 Popis članova Studentskog zbora dostupan je na službenim mrežnim stranicama 

Studentskog zbora. 

 

Članak 13. 

 Studentski zbor prati i uključuje se u rad nestudentskih organizacija koje studenti 

osnivaju kao udruge, a čiji je rad usmjeren na kulturne, sportske, strukovne i ostale djelatnosti 

na visokim učilištima. 

 

Članak 14. 

 Studentski zbor surađuje po načelu ravnopravnosti s ostalim studentskim 

organizacijama u zemlji i inozemstvu. 

 

2. SASTAV I NADLEŽNOST STUDENTSKOG ZBORA 

 

2.1. Sastav Studentskog zbora 

 

Članak 15. 

 Studentski zbor čine izabrani predstavnici studenata preddiplomskih stručnih studija 

koji su izabrani na način i po postupku predviđenim Pravilnikom o postupku izbora studentskih 

predstavnika u Studentski zbor Veleučilišta u Bjelovaru. 

 

2.2. Biračko pravo 

 

Članak 16. 

 U izborima za Studentski zbor imaju pravo sudjelovati svi studenti, sukladno Zakonu o 

studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (u nastavku: Zakon), Statutu 

Veleučilišta u Bjelovaru i općim aktima Studentskog zbora. 

 Svi studenti na Veleučilištu imaju pravo birati i biti birani za studentske predstavnike 

(članove i zamjenike) u studentskom zboru. 

 Za studentskog predstavnika ne može se kandidirati student koji u posljednje dvije 

godine studija nije sakupio minimalno 60 ECTS bodova. 
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 Ako studentu koji je izabran za studentskog predstavnika prestane mandat prije isteka 

vremena na koje je izabran, zamjenjuje ga njegov zamjenik ili kandidat za studentskog 

predstavnika koji je sljedeći na izbornoj listi s koje je student izabran.  

 Svaki student koji se želi kandidirati za predstavnika studenata mora prikupiti 

minimalno 3 % potpisa potpore od ukupnog broja studenata koji se nalaze na popisu birača u 

izbornoj jedinici za koju se student kandidira. 

 

2.3. Nadležnost Studentskog zbora 

 

Članak 17. 

 Nadležnost Studentskog zbora je sljedeća: 

- predlaže promjene Statuta Studentskog zbora 

- donosi i mijenja program rada Studentskog zbora 

- donosi opće akte Studentskog zbora 

- bira studentske predstavnike u tijela međunarodnih studentskih organizacija i drugih 

organizacija u kojima sudjeluju predstavnici studenata kojih je članica RH 

- bira i razrješava dužnosti članove tijela Studentskog zbora 

- bira predsjednika, zamjenika predsjednika, studentskog pravobranitelja te tajnika 

Studentskog zbora među predstavnicima studenata 

- donosi proračun 

- raspravlja o izvješću o radu i poslovanju Studentskog zbora 

- ustrojava rad odbora i grupa Studentskog zbora 

- odlučuje o udruživanju i razdruživanju u druge studentske organizacije 

- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i ovim Statutom 

 

Članak 18. 

 Studentski zbor obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama koje vodi i saziva 

predsjednik Studentskog zbora u pravilu dva puta u jednom semestru. 

 

Članak 19. 

 Sjednice Studentskog zbora saziva predsjednik Studentskog zbora. 

 Predsjednik Studentskog zbora dužan je sazvati sjednicu na pisani zahtjev jedne 

polovine članova Studentskog zbora. Takav zahtjev sadrži i prijedlog dnevnog reda. 

 Ako predsjednik Studentskog zbora ne sazove sjednicu u roku od 8 dana od podnošenja 

zahtjeva, sjednicu mogu sazvati predlagatelji. U tom slučaju predlagatelji imenuju privremenog 

voditelja sjednice do izbora novog voditelja sjednice od strane Studentskog zbora. 

 

Članak 20. 

 O radu sjednice vodi se zapisnik koji sadrži: popis nazočnih, dnevni red, zaključke po 

svakoj točki dnevnog reda te pečat i potpis tajnika i predsjedavajućeg. 
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2.4. Način odlučivanja 

 

Članak 21. 

 Studentski zbor može pravovaljano odlučivati kad je na sjednici nazočna natpolovična 

većina članova. 

 Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova osim ako ovim Statutom nije 

propisano drugačije. 

 Odluke se donose javnim glasovanjem osim ako Statutom nije propisano drugačije. 

 

2.5. Prava i obveze članova Studentskog zbora 

 

Članak 22. 

 Član Studentskog zbora ima pravo: 

- sudjelovati u radu Studentskog zbora 

- birati i biti birani u tijela Studentskog zbora i Veleučilišta u Bjelovaru 

- iznositi svoja mišljenja i prijedloge 

- biti informirani o radu tijela upravljanja i radnih tijela Studentskog zbora 

- koristiti imovinu Studentskog zbora sukladno ciljevima i djelatnostima Studentskog 

zbora, a prema odlukama predsjedništva Studentskog zbora. 

 

Članak 23. 

 Član Studentskog zbora dužan je: 

- pridržavati se i provoditi odredbe ovog Statuta i općih akata Studentskog zbora 

- djelotvorno i odgovorno sudjelovati u radu Studentskog zbora i drugim tijelima u koja 

su birani ili imenovani 

- izvršavati sve preuzete obveze 

- čuvati i podizati ugled Studentskog zbora 

- predstavljati i zastupati mišljenja i stavove studenata. 

 Član Studentskog zbora za svoj rad odgovoran je Studentskom zboru. 

 

2.6. Razrješenje članova Studentskog zbora 

 

Članak 24. 

 Član Studentskog zbora može biti razriješen ako: 

- sam zatraži razrješenje 

- ne ispunjava svoje obveze 

- svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koje obnaša ili ugled Studentskog zbora 

- zlouporabi svoj položaj 

- prekrši zakonske i/ili podzakonske propise i/ili odredbe Statuta i/ili opće akte 

Studentskog zbora i/ili Veleučilišta u Rijeci 

- izgubi sposobnost obavljanja dužnosti 

- izgubi status studenta 

- u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom. 

 Odluku o razrješenju člana Studentskog zbora donosi Studentski zbor dvotrećinskom 

većinom glasova nazočnih članova Studentskog zbora. 
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3. USTROJSTVO I TIJELA STUDENTSKOG ZBORA 

 

3.1. Tijela Studentskog zbora 

 

Članak 25. 

 Tijela Studentskog zbora jesu: 

- predsjednik Studentskog zbora 

- predsjedništvo Studentskog zbora 

- studentski pravobranitelj 

- odbori i grupe. 

 

3.2.Predsjednik Studentskog zbora 
 

3.2.1. Djelokrug rada predsjednika Studentskog zbora 

 

Članak 26. 

 Predsjednik Studentskog zbora: 

- predstavlja i zastupa Studentski zbor 

- predstavlja studente u Stručnom vijeću Veleučilišta u Bjelovaru 

- provodi odluke i zaključke Studentskog zbora 

- potpisuje opće akte, odluke i financijsku dokumentaciju Studentskog zbora 

- saziva i predsjedava sjednicom Studentskog zbora te predlaže dnevni red 

- koordinira rad Studentskog zbora 

- predlaže program rada i razvoja Studentskog zbora 

- prema potrebi predlaže osnivanje odbora i grupa 

- predlaže Studentskom zboru kandidata za zamjenika predsjednika i tajnika Studentskog 

zbora  

- predlaže izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata Studentskog zbora Studentskome 

zboru 

- može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava 

- sudjeluje u radu Hrvatskog studentskog zbora / Vijeća studenata veleučilišta i visokih 

škola Republike Hrvatske 

- obavlja druge poslove utvrđene Zakonom ili ovim Statutom. 

Predsjednik Studentskog zbora odgovoran je za svoj rad Studentskom zboru. 

 

Članak 27. 

 U slučaju nemogućnosti obnašanja dužnosti ili prijevremenog prestanka mandata, 

predsjednika Studentskog zbora zamjenjuje njegov zamjenik (koji potom imenuje svog 

zamjenika) te se isti imenuje vršiteljem dužnosti odlukom Studentskog zbora, a do isteka 

mandata prvotno izabranog predsjednika. 

 

3.2.2. Postupak izbora predsjednika Studentskog zbora 

 

Članak 28. 

 Predsjednika biraju članovi Studentskog zbora tajnim glasovanje. Za predsjednika 

Studentskog zbora izabran je onaj kandidat koji je dobio natpolovičnu većinu glasova svih 

članova Studentskog zbora. 

 Ako je u prvom izbornom krugu samo jedan kandidat i taj ne dobije natpolovičnu većinu 

glasova svih članova Studentskog zbora, postupak kandidiranja i izbora se ponavlja. 
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 Ako se u prvom izbornom krugu predsjednik bira između 2 kandidata a niti jedan ne 

dobije natpolovičnu većinu glasova, u drugi izborni krug ulazi kandidat koji je dobio veći broj 

glasova. 

 Ako su oba kandidata dobila isti broj glasova, postupak kandidiranja i izbora se 

ponavlja. 

 Ako se u prvom izbornom krugu predsjednik bira između trojice ili više kandidata, a 

niti jedan od njih ne dobije natpolovičnu većinu glasova, u drugi izborni krug ulaze dva 

kandidata koja su dobila najveći broj glasova. 

 Postupak kandidiranja i izbora ponavlja se ako su svi kandidati dobili isti broj glasova 

ili ako je jedan od kandidata dobio relativnu većinu glasova, a ostali isti broj glasova. 

 Ako u drugom izbornom krugu niti jedan od dva kandidata ne dobije natpolovičnu 

većinu glasova, ponavlja se postupak kandidiranja i izbora, s time da se kandidati koji nisu 

dobili potrebnu većinu glasova ne mogu ponovno kandidirati. 

 Kandidat koji je dobio najveći broj glasova postaje vršitelj dužnosti predsjednika 

Studentskog zbora, ali najdulje na vrijeme od tri mjeseca, u kojemu se roku mora ponoviti 

postupak izbora. 

 

3.2.3. Povjerenstvo za izbor predsjednika Studentskog zbora  

 

Članak 29. 

 Postupak izbora provodi i nadzire Povjerenstvo za izbor predsjednika Studentskog 

zbora. 

 Povjerenstvo ima tri člana koje imenuje Studentski zbor. 

 Članovi povjerenstva između sebe biraju predsjednika. 

 Član povjerenstva ne može biti kandidat za predsjednika Studentskog zbora. 

 Po završetku glasovanja Povjerenstvo sastavlja zapisnik.  

 Rezultat glasovanja objavljuje predsjednik Povjerenstva. 

 

3.2.4. Postupak razrješenja predsjednika Studentskog zbora 

 

Članak 30. 

 Predsjednik Studentskog zbora može biti razriješen dužnosti ako: 

- sam zatraži razrješenje 

- ne ispunjava svoje obveze 

- svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koju obnaša ili ugled Studentskog zbora 

- zlouporabi svoj položaj 

- prekrši Statuta ili druge opće akte Studentskog zbora i/ili Veleučilišta u Bjelovaru 

- izgubi sposobnost obavljanja dužnosti 

- izgubi status studenta 

- u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom. 

 Odluku o razrješenju predsjednika Studentskog zbora donosi Studentski zbor 

dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova Studentskog zbora. 

 

3.3. Zamjenik predsjednika Studentskog zbora 
 

Članak 31. 

 U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika Studentskog zbora zamjenjuje 

zamjenik predsjednika. 
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 Zamjenika predsjednika Studentskog zbora imenuje Studentski zbor na prijedlog 

predsjednika Studentskog zbora natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova 

Studentskog zbora. 

 

Članak 32. 

 Zamjenik predsjednika Studentskog zbora može biti razriješen dužnosti iz razloga 

predviđenih člankom 30. stavka 1. ovog Statuta. 

 Zamjenika predsjednika Studentskog zbora razrješava Studentski zbor na prijedlog 

Predsjednika Studentskog zbora, natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova 

Studentskog zbora. 

 

3.4. Tajnik Studentskog zbora 

 

Članak 33. 

 Tajnika Studentskog zbora bira Studentski zbor na prijedlog predsjednika Studentskog 

zbora natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Studentskog zbora. 

 

Članak 34. 

 Tajnik Studentskog zbora: 

- vodi zapisnike sjednica Studentskog zbora 

- pomaže u radu predsjedniku Studentskog zbora 

- skrbi o pripremi materijala za sjednice Studentskog zbora 

- vodi administraciju, dokumentaciju i arhivu Studentskog zbora 

- vodi evidenciju članova Studentskog zbora 

- prema potrebi obavlja druge poslove bitne za rad Studentskog zbora u dogovoru s 

predsjednikom Studentskog zbora. 

 

Članak 35. 

 Tajnik Studentskog zbora može biti razriješen dužnosti iz razloga predviđenih člankom 

30. stavka 1. ovog Statuta. 

 Odluku o razrješenju tajnika Studentskog zbora donosi Studentski zbor na prijedlog 

predsjednika Studentskog zbora natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova 

Studentskog zbora. 

 

3.5. Predsjedništvo Studentskog zbora 
 

Članak 36. 

 Predsjedništvo Studentskog zbora čine: predsjednik Studentskog zbora, zamjenik 

predsjednika Studentskog zbora, tajnik Studentskog zbora i jedan član Studentskog zbora koje 

predlaže Studentski zbor. 

 Pravo predlaganja za člana Predsjedništva ima svaki član Studentskog zbora. 

 Predsjednika Predsjedništva Studentskog zbora predlaže predsjednik Studentskog 

zbora, a izabran je ako je za njega glasovala natpolovična većina članova Predsjedništva 

Studentskog zbora. 

 

3.5.1. Nadležnost Predsjedništva Studentskog zbora 

 

Članak 37. 

 Predsjedništvo Studentskog zbora: 

- predlaže Statut Studentskog zbora 
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- predlaže opće akte Studentskog zbora 

- predlaže financijski plan (proračun) Studentskog zbora 

- podnosi Studentskom zboru izvješće o radu i poslovanju Studentskog zbora 

- izvršava odluke Studentskog zbora Veleučilišta u Bjelovaru 

- utvrđuje prijedlog programa djelatnosti i planove rada Studentskog zbora 

- upravlja i koristi se imovinom Studentskog zbora 

- imenuje komisije i slična tijela te im određuje zadatke 

- odlučuje o organizaciji aktivnosti Studentskog zbora 

- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i ovim Statutom. 

 

Članak 38. 

 Predsjedništvo Studentskog zbora obavlja poslove iz svog djelokruga na sjednicama.  

 

Članak 39. 

 Predsjedništvo saziva po potrebi predsjednik Predsjedništva Studentskog zbora. 

 

Članak 40. 

 Predsjedništvo donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom glasova svih 

članova Predsjedništva. 

 Glasovanje je javno. 

 

Članak 41. 

 U slučaju nemogućnosti obnašanja dužnosti ili prijevremenog prestanka mandata 

pojedinog člana Predsjedništva zamjenjuje ga njegov zamjenik, prema odluci Predsjedništva 

Studentskog zbora na vrijeme do isteka mandata prethodno izabranog člana Predsjedništva. 

 

3.5.2. Razrješenje članova Predsjedništva Studentskog zbora 

 

Članak 42. 

 Član Predsjedništva može biti razriješen ako: 

- sam zatraži razrješenje 

- ne ispunjava svoje obveze 

- svojim ponašanjem povrijedi ugled Studentskog zbora ili dužnosti koju obnaša 

- zlouporabi svoj položaj 

- prekrši zakonske ili podzakonske propise, Statut ili druge opće akte, Studentskog zbora 

i/ili Veleučilišta u Bjelovaru 

- izgubi sposobnost obavljanja dužnosti 

- izgubi status studenta 

- u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom. 

 Odluku o razrješenju člana Predsjedništva donosi Studentski zbor natpolovičnom 

većinom glasova redovnih članova Studentskog zbora. 

 

3.6. Studentski pravobranitelj 
 

Članak 43. 

 Svaki član Studentskog zbora ima pravo kandidirati se za obnašanje dužnosti 

studentskog pravobranitelja  

 Na temelju pristiglih kandidatura za studentskog pravobranitelja, Studentski zbor bira i 

imenuje studentskog pravobranitelja. 
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 Ako se za obnašanje dužnosti Studentskog pravobranitelja prijavio samo jedan kandidat, 

izabran je ako je dobio natpolovičnu većinu glasova nazočnih članova Studentskog zbora. 

 Ako se za obnašanje dužnosti prijavilo dva ili više kandidata, izabran je onaj kandidat 

koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova Studentskog zbora. 

 

3.6.1. Djelokrug rada  

 

Članak 44. 

 Studentski pravobranitelj: 

- prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s 

nadležnim tijelima Veleučilišta u Bjelovaru 

- savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava 

- može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih 

prava 

- obavlja druge poslove utvrđene Zakonom ili ovim Statutom. 

 Studentski pravobranitelj za svoj rad odgovara Studentskom zboru. 

 

Članak 45. 

 Studentski pravobranitelj Studentskog zbora može biti razriješen dužnosti iz razloga 

predviđenih člankom 30. stavka 1. ovog Statuta. 

 Postupak za razrješenje Studentskog pravobranitelja Studentskog zbora pokreće se na 

prijedlog predsjednika Studentskog zbora ili najmanje dvije trećine svih članova Studentskog 

zbora. 

 Odluka o razrješenju Studentskog pravobranitelja se donosi natpolovičnom većinom 

glasova nazočnih članova Studentskog zbora. 

 

Članak 46. 

 U slučaju nemogućnosti obnašanja dužnosti ili prijevremenog prestanka mandata, 

studentskog pravobranitelja zamjenjuje član Studentskog zbora kojeg predloži predsjednik 

Studentskog zbora, te se isti imenuje vršiteljem dužnosti odlukom Studentskog zbora do isteka 

mandata prethodno izabranog Studentskog pravobranitelja. 

 

3.7. Odbori i grupe 
 

Članak 47. 

 Odbori su radna tijela Studentskog zbora. 

 Odbori se ustrojavaju kao stalna ili povremena tijela. 

 

 

Članak  48. 

 Stalni odbor je Odbor za sport.  

 

Članak 49. 

 Povremeni odbori se osnivaju radi rješavanja pojedinih pitanja ili zadataka. 

 

Članak 50. 

 Odbori nemaju prava zastupanja Studentskog zbora. 
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Članak 51. 

 Odbori i grupe broje najmanje tri (3) člana koji između sebe biraju predsjednika. 

 Odbori i grupe mogu nositi i nazive poput: ureda, sekcije, odjela i ostalih nazivlja koje 

odobri Studentski zbor. 

 

Članak 52. 

 Odbori i grupe mogu biti: 

- za društvene aktivnosti 

- za volonterske i humanitarne aktivnosti 

- za stručnu i znanstvenu suradnju 

- za druga područja prema odluci Studentskog zbora ili Predsjedništva. 

 

Članak 53. 

 Predsjednik odbora ili grupe: 

- sudjeluje u radu Studentskog zbora u slučajevima u kojima se raspravlja o pitanjima 

iz njegova djelokruga rada 

- brine o radu i poslovanju odbora ili grupe 

- priprema i utvrđuje dnevni red i vodi sjednice odbora ili grupe 

- provodi odluke odbora ili grupe 

- odgovoran je za svoj rad Studentskom zboru 

- obavlja druge poslove u skladu sa Statutom te odlukama Studentskog zbora i 

Predsjedništva Studentskog zbora. 

 

Članak 54. 

 

 Odbori su odgovorni za svoj rad Studentskom zboru. 

 Predsjednik odbora i grupa donosi plan rada odbora i grupa Studentskom zboru na 

razmatranje te podnosi izvješće o radu odbora i grupa. 

 Predsjednika odbora i grupa bira i smjenjuje Studentski zbor. O prestanku rada odbora 

i grupa odlučuje Studentski zbor natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova. 

 

4. STUDENTSKE UDRUGE 

 

Članak 55. 

 Studenti mogu osnivati udruge u svezi s kulturnim, sportskim, strukovnim i ostalim 

djelatnostima na Veleučilištu u Bjelovaru, sukladno Zakonu i Zakonu o udrugama. 

 

Članak 56. 

 Odnos udruge i Studentskog zbora pobliže se određuje posebnim pravilnicima ili 

odlukama Studentskog zbora. 

 

5. IZBORI 

 

Članak 57. 

 Izbori za studentske predstavnike održavaju se u pravilu između 15. i 30. ožujka svake 

druge akademske godine. 

 Izbore za studentske predstavnike u Studentski zbor raspisuje dekan Veleučilišta 

najmanje 30 dana prije početka izbora. 
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Članak 58. 

 Promatranje studentskih izbora mora se omogućiti svim zainteresiranim studentima, 

studentskim udrugama ili koordinacijama studentskih udruga. 

 Studenti, studentske udruge ili koordinacije studentskih udruga dužni su najkasnije 

sedam dana prije održavanja izbora dostaviti Izbornom povjerenstvu pismo namjere i popis 

promatrača.  

 Promatrači izbora smiju promatrati sve dijelove izbornog postupka na način da ne 

ometaju pravilno provođenje izbora. 

 

6. IZBORI STUDENTSKIH PREDSTAVNIKA U TIJELA VELEUČILIŠTA 

 

Članak 59. 

 U Stručnom vijeću Veleučilišta studente zastupa predsjednik Studentskog zbora i 

predsjednik Predsjedništva Studentskog zbora. Ako je broj predstavnika studenata u Stručnom 

vijeću veći od dva, preostale predstavnike bira Studentski zbor iz redova članova Studentskog 

zbora na način da je izabran onaj član koji je dobio natpolovičnu većinu glasova nazočnih 

članova Studentskog zbora. 

 

Članak 60. 

 U Vijećima odjela u sastavu Veleučilišta, studente predstavljaju svi izabrani studentski 

predstavnici pojedinog preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog 

studija u sastavu odnosnog odjela. 

 

Članak 61. 

 Studentske predstavnike u druga tijela ili povjerenstva koja osniva Veleučilište a u 

kojima studenti imaju svoje predstavnike bira Studentski zbor na svojim sjednicama. 

 

7. FINANCIRANJE STUDENTSKOG ZBORA 

 

Članak 62. 

 Studentski zbor  za obavljanje svoje djelatnosti financira se iz proračuna Veleučilišta 

sukladno Zakonu o studentskom zboru. 

 Odluku o raspoređivanju sredstava donosi Studentski zbora na prijedlog predsjedništva 

Studentskog zbora. 

 

8. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 63. 

 Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana njegove objave na oglasnoj ploči 

Veleučilišta u Bjelovaru. 

 

 

Članak 64. 

 Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Studentskog zbora Veleučilišta 

u Bjelovaru, Klasa: 602-08/12-01/7 Ur.broj: 2103-67-09-12-4 od 13. studenog 2012. godine. 
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Klasa: 602-04/19-07/001 

Ur. broj: 2103/01-21-08-19-09 

 

Bjelovar, 24. siječnja 2019 

  

 

   VELEUČILIŠTE U BJELOVARU                      VELEUČILIŠTE U BJELOVARU 

       STUDENTSKI ZBOR                  STRUČNO VIJEĆE  

                Predsjednik                          Predsjednica 

 

__________________________                _________________________ 

 Matea Ivanković            doc. dr. sc. Zrinka Puharić, prof. v. š.  

 

 

 

Ovaj Statut objavljen je na oglasnoj ploči Veleučilišta u Bjelovaru  dana 24. siječnja 2019. 

godine , a stupio je na snagu dana 2. veljače 2019 godine. 

 

                

         

         

 


