
Na temelju članka 45. i članka 131. Statuta Veleučilišta u Virovitici (KLASA: 012-

03/21-01/01, URBROJ: 2189-74-21-05 od 30. ožujka 2021.), a u svezi s člankom 7. Zakona o 

studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (Narodne novine, broj: 71/07), na 

prijedlog Studentskog zbora, Stručno vijeće Veleučilišta u Virovitici na 4. sjednici održanoj 

dana 17. lipnja 2021. donosi 

 

 

 

ODLUKU 

o donošenju Statuta Studentskog zbora  

Veleučilišta u Virovitici 

 

 

 

 

I 

Donosi se Statut Studentskog zbora Veleučilišta u Virovitici koji se nalazi u privitku 

ove Odluke i čini njen sastavni dio. 

 

 

 

II 

Ova Odluka objavit će se na Oglasnoj ploči Veleučilišta u Virovitici i stupa na snagu 

osmog dana od dana obajve.  

 

 

KLASA: 602-04/21-02/75 

UR.BROJ: 2189-74-21-01 

Virovitica, 17. lipnja 2021. 

 

 

 

 

 

STRUČNO VIJEĆE 

 

DEKAN 

dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 45. i članka 131. Statuta Veleučilišta u Virovitici (KLASA: 012-

03/21-01/01, URBROJ: 2189-74-21-05 od 30. ožujka 2021.), a u svezi s člankom 7. Zakona o 

studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (Narodne novine, broj: 71/07), na 

prijedlog Studentskog zbora, Stručno vijeće Veleučilišta u Virovitici na 4. sjednici održanoj 

dana 17. lipnja 2021. donosi 

 

 

STATUT 

 Studentskog zbora Veleučilišta u Virovitici 

 
OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 Ovim Statutom uređuje se način rada Studentskog zbora Veleučilišta u Virovitici (u 

daljnjem tekstu: Studentski zbor), tijela Studentskog zbora, sastav i način izbora, način 

imenovanja studentskog pravobranitelja, način izbora predstavnika studenata u tijela 

Veleučilišta u Virovitici (u daljnjem tekstu: Veleučilište), odgovornost tijela i članova 

Studentskog zbora i ostala pitanja važna za rad Studentskog zbora. 

 

Članak 2. 

 Studentski zbor ustrojava se kao Studentski zbor Veleučilišta. 

 Studentski zbor je studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, 

sudjeluje u odlučivanju u tijelima Veleučilišta i predstavlja studente u sustavu visokog 

obrazovanja. 

  

ZADAĆE STUDENTSKOG ZBORA 

 

Članak 3. 

 Studentski zbor: 

- bira studentske predstavnike u Stručno vijeće, 

- bira studentske predstavnike u odgovarajuća tijela, povjerenstva Veleučilišta,  

organizacije, ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač Veleučilište, 

- donosi plan i program rada Studentskog zbora, 

- imenuje studentskog pravobranitelja, 

- brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, 

studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim 

za studente, 

- predlaže nadležnim tijelima Veleučilišta financiranje studentskih aktivnosti, 

- potiče izvannastavne aktivnosti studenata, 

- donosi opće akte Studentskog zbora, ako zakonom ili statutom Studentskog zbora 

nije drugačije određeno, 

- obavlja druge poslove od interesa za studente Veleučilišta. 

 

TIJELA STUDENTSKOG ZBORA 

 

Članak 4. 

 Studentski zbor ima predsjednika koji predstavlja i zastupa Studentski zbor, koordinira 

njegov rad i obavlja druge poslove predviđene općim aktima Veleučilišta i Studentskog zbora.  

Predsjednika Studentskog zbora u slučaju odsutnosti zamjenjuje njegov zamjenik.  

Mandat predsjednika i zamjenika traje akademsku godinu i može se jednom ponoviti. 



MANDAT ČLANA STUDENTSKOG ZBORA 

 

Članak 5. 

Mandat članova Studentskog zbora traje dvije godine i može se jednom ponoviti. 

Mandat člana prestaje: 

- prestankom statusa studenta,  

- danom podnošenja ostavke,  

- ako u posljednje dvije godine studija nije sakupio minimalno 60 ECTS bodova, 

- ako član zbog objektivnih okolnosti nije u stanju obavljati dužnost. 

U slučaju prestanka mandata člana Studentskog zbora prije isteka vremena na koje je 

izabran, zamjenjuje ga njegov zamjenik ili kandidat za studentskog predstavnika koji nije 

izabran, a koji je sljedeći na izbornoj listi. Ako to nije moguće, provest će se izbori za novog 

člana Studentskog zbora. Tako izabrani član ima mandat koji odgovara mandatu člana 

umjesto kojega je izabran. 

 

 

SASTAV STUDENTSKOG ZBORA 

 

Članak 6. 

 Studentski zbor Veleučilišta čine studenti Veleučilišta koje studenti izaberu na 

izborima između kandidata navedenih na izbornoj listi. 

Na izborima za Studentski zbor bira se najmanje onoliko članova Studentskog zbora 

koliko u Stručnom vijeću Veleučilišta ima studentskih predstavnika, što utvrđuje dekan 

odlukom o raspisivanju izbora. 

 

 

SJEDIŠTE STUDENTSKOG ZBORA 

 

Članak 7. 

 Studentski zbor Veleučilišta ima sjedište u Virovitici, Ulica Matije Gupca 78. 

 

 

NAČIN RADA I ODLUČIVANJA STUDENTSKOG ZBORA 

 

Članak 8. 

 Studentski zbor radi na sjednicama koje saziva predsjednik najmanje jednom u mjesec 

dana, osim tijekom mjeseca kolovoza.  

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Studentskog zbora na pisani zahtjev jedne 

četvrtine članova Studentskog zbora. 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. 

 

Članak 9. 

Studentski zbor može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna natpolovična 

većina članova.  

Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova, ako statutom nije propisano 

drugačije.  

O radu sjednice obvezno vodi se zapisnik koji najmanje sadrži: popis nazočnih, dnevni 

red, zaključke po svakoj točki dnevnog reda te potpis zapisničara i predsjedajućega. 

 



FINANCIRANJE RADA STUDENTSKOG ZBORA 

 

Članak 10. 

Rad Studentskog zbora financira se iz proračuna Veleučilišta, u okviru računa 

Veleučilišta.  

Pravilnikom o financiranju Studentskog zbora i studentskih programa Veleučilišta, 

koji donosi Stručno vijeće Veleučilišta na prijedlog Studentskog zbora, utvrđuje se način 

raspodjele proračunskih sredstava Studentskog zbora, kriteriji za javni natječaj za studentske 

programe koje provode studentske organizacije ili pojedini studenti, način vrednovanja 

studentskih programa, način imenovanja povjerenstva za provedbu natječaja te način 

provedbe programa.   

 

 

NADZOR NAD RADOM STUDENTSKOG ZBORA 

 

Članak 11. 

 Rad Studentskog zbora je javan. 

Nadzor nad radom Studentskog zbora i nad namjenskim trošenjem dodijeljenih 

sredstava, obavlja Veleučilište.   

 

 

BIRAČKO PRAVO 

 

Članak 12. 

 U izborima za Studentski zbor imaju pravo sudjelovati svi studenti Veleučilišta.  

Svi studenti 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, osim studenta prve godine studija 

koji je prvi puta upisao prvu godinu studija. 

 

 

IZBORI ZA STUDENTSKI ZBOR 

 

Članak 13. 

 Izbori za Studentski zbor (članove i zamjenike) održavaju se u pravilu između 15. i 30. 

ožujka svake druge akademske godine, a mandat izabranim kandidatima započinje s 

početkom nove akademske godine, tj. 1. listopada.  

Glasuje se osobno, izbori su tajni i mogu se provesti i elektroničkim putem. 

Izbore raspisuje dekan Veleučilišta najmanje 30 dana prije njihova održavanja te 

imenuje izborno povjerenstvo koje provodi izbore. 

Kandidature se podnose izbornom povjerenstvu najkasnije 10 dana prije održavanja 

izbora, a objavljuju se najmanje 8 dana prije provođenja izbora. 

Izborno povjerenstvo ima 5 članova. Tri člana povjerenstva i njihove zamjenike 

predlaže Studentski zbor, a dva člana povjerenstva i njihove zamjenike predlaže Stručno 

vijeće Veleučilišta iz reda nastavnog osoblja. Izborno povjerenstvo imenuje dekan. 

Članovi povjerenstva za prigovore i članovi biračkih odbora, kandidati na izborima i 

članovi Studentskog zbora s važećim mandatom ne mogu biti istodobno i članovi izbornog 

povjerenstva. 

 



Članak 14. 

 Prigovori na tijek i rezultate izbornog postupka podnose se Povjerenstvu za prigovore. 

Povjerenstvo za prigovore ima pet članova. Dva člana povjerenstva i njihove 

zamjenike iz redova studenata predlaže Studentski zbor. Tri člana povjerenstva i njihove 

zamjenike iz reda nastavnog osoblja predlaže Stručno vijeće Veleučilišta. Članove 

Povjerenstva za prigovore imenuje dekan. 

Članovi Izbornog povjerenstva i biračkih odbora, kandidati na izborima i članovi 

Studentskog zbora s važećim mandatom ne mogu biti istodobno i članovi Povjerenstva za 

prigovore. 

 

Članak 15. 

Posebnim Pravilnikom koji donosi Studentski zbor propisuje se izborni postupak, a 

posebice: 

- način predlaganja i utvrđivanja kandidata, 

- način provedbe izbora, 

- vođenje biračkog popisa, 

- uvjeti za pravovaljanost kandidatura, 

- mjesto i vrijeme izbora, 

- trajanje glasovanja koje ne može biti kraće od 12 sati, 

- tajnost glasovanja, 

- način provjere identiteta kandidata, birača i drugih osoba koje sudjeluju u 

izbornom postupku, 

- sudjelovanje promatrača, 

- način postupanja za slučaj jednakog broja glasova pojedinih kandidata, 

- prigovor na tijek i rezultate izbornog postupka, 

- sastav i djelokrug povjerenstva za prigovore. 

 

STUDENTSKI PRAVOBRANITELJ 

 

Članak 16. 

 Veleučilište ima studentskog pravobranitelja kojeg imenuje Studentski zbor na vrijeme 

od jedne godine. Mandat studentskog pravobranitelja može se jednom ponoviti. 

Za studentskog pravobranitelja može biti imenovan student koji ispunjava uvjete za 

člana Studentskog zbora.  

Studentski pravobranitelj: 

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

nadležnim tijelima Veleučilišta, 

– savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava, 

– može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih 

prava, 

– obavlja druge poslove utvrđene općim aktima Veleučilišta. 

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 17. 

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i 

odnose se jednako na muški i ženski spol. 

 

 



Članak 18. 

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Studentskog zbora Visoke 

škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici (KLASA: 602-01/08-01/127, 

URBROJ: 2189-74-08-01 od 29. rujna 2008., KLASA: 602-04/14-01/51, URBROJ: 2189-74-

14-01 od 26. ožujka 2014.). 

 
Članak 19. 

Ovaj Statut objavit će se na Oglasnoj ploči Veleučilišta i stupa na snagu osmog dana 

od dana objave.  

 

 

KLASA: 602-04/21-02/75 

UR.BROJ: 2189-74-21-02 

Virovitica, 17. lipnja 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUČNO VIJEĆE 

 

DEKAN 

dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

  


