Temeljem članka 7. stavka 1. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim
organizacijama (Narodne novine» broj 71/07.) i članka 38. Statuta Veleučilišta Velika
Gorica (od 17. ožujka 2009.) Stručno vijeće Veleučilišta Velika Gorica na svojoj 8.
sjednici održanoj 18. lipnja 2012., na prijedlog Studentskog zbora Veleučilišta Velika
Gorica donijelo je:

STATUT
Studentskog zbora Veleučilišta Velika Gorica
I . OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovaj Statut je temeljni akt Studentskog zbora Veleučilišta Velika Gorica (u
daljnjem tekstu: Studentski zbor Veleučilišta) kojim se pobliže uređuje ustrojstvo i
način rada Studentskog zbora, sastav, način izbora i nadležnost pojedinog tijela
Studentskog zbora način imenovanja studentskog pravobranitelja, način izbora
predstavnika studenata u tijela Veleučilišta, odgovornost tijela i članova Studentskog
zbora, te druga pitanja od značenja za rad Studentskog zbora u skladu sa Zakonom.
Članak 2.
(1) Studentski zbor Veleučilišta je studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti
interese studenata, brine o kvaliteti života studenata i potiče izvannastavne aktivnosti
studenata, brine o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju
studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente te sudjeluje u odlučivanju u
tijelima Veleučilišta Velika Gorica (dalje: Veleučilište) i predstavlja studente u sustavu
visokog obrazovanja.
(2) Naziv Studentskog zbora je „Studentski zbor Veleučilišta Velika Gorica“.
Skraćeni naziv je „Studentski zbor VVG-a“.
(3) Sjedište Studentskog zbora je u Velikoj Gorici, Zagrebačka cesta 5.
(4) Studentski zbor Veleučilišta je neprofitna pravna osoba.

Članak 3.
(1) Studentski zbor Veleučilišta ima svoj žig i pečat.
(2) Pečat Studentskog zbora Veleučilišta je okruglog oblika. U sredini je znak
Veleučilišta, a oko znaka u kružnom pojasu piše „Studentski zbor Veleučilišta Velika
Gorica“. Pečat je promjera 33 milimetra.
(3) Žig Studentskog zbora Veleučilišta sukladan je pečatu.

(4) Studentski zbor Veleučilišta može imati i zastavu. Zastava Studentskog zbora
Veleučilišta je pravokutnog oblika sa znakom Veleučilišta koji je razmjeran veličini
zastave i nazivom „Studentski zbor Veleučilišta Velika Gorica“.

Članak 4.
(1) Studentski zbor Veleučilišta ostvaruje neposrednu suradnju i ima pravo, ali i
obvezu zastupati studente Veleučilišta Velika Gorica pri Studentskom zboru Vijeća
veleučilišta i visokih škola i Hrvatskom studentskom zboru.
II. STUDENTSKI ZBOR I TIJELA STUDENTSKOG ZBORA VELEUČILIŠTA

Članak 5.
(1) Tijela Studentskog zbora Veleučilišta su:Predsjedništvo, Predsjednik Studentskog
zbora i druga radna tijela.

Studentski zbor Veleučilišta

Članak 6.
(1) Studentski zbor Veleučilišta (dalje: Studentski zbor) čine svi izabrani članovi
predsjedništava podružnica u sastavu Studentskog zbora Veleučilišta.
Članak 7.
(1) Studentski zbor:
– bira i razrješuje članove Predsjedništva Studentskog zbora (dalje:
Predsjedništvo Studentskog zbora),
– predlaže Stručnom vijeću Veleučilišta Statut, te druge opće akte Studentskog
zbora sukladno Zakonu o studentskom zboru i drugim studentskim
organizacijama i ovim Statutom
– imenuje studentskog pravobranitelja,
– imenuje stručna tijela Studentskog zbora,
– imenuje studentske predstavnike u Stručno vijeće Veleučilišta i druga tijela
Veleučilišta,
– bira studentske predstavnike u odgovarajuće organizacije, ustanove i
trgovačka društva sukladno Zakonu i Statutu Veleučilišta,
– bira i razrješuje Predsjednika Studentskog zbora,
– odlučuje o dodjeli nagrada Studentskog zbora,
– donosi plan i program rada Studentskog zbora,
– predlaže nadležnim
tijelima Veleučilišta plan financiranja studentskih
aktivnosti i donosi proračun Studentskog zbora,
– donosi odluke o izvješću o radu i poslovanju Studenskog zbora,
– obavlja i druge poslove od interesa za studente svih studija na Veleučilištu.

Članak 8.
(1) Studentski zbor obavlja svoje poslove na sjednicama koje saziva Predsjednik
Studentskog zbora najmanje jednom u dva mjeseca.
(2) Dnevni red sjednice
Studentski zbor.

predlaže

Predsjednik Studentskog zbora, a utvrđuje

(3) Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Studentskog zbora na pisani zahtjev jedne
četvrtine članova. 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.
(4) Studentski zbor može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna
natpolovična većina članova. Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova,
osim u slučajevima kad je Zakon ili Statut odredio drukčije.
(5) O radu sjednice vodi se zapisnik koji mora sadržavati: popis nazočnih, dnevni
red, zaključke po svakoj točki dnevnog reda te potpis zapisničara i predsjedajućega.

Predsjednik Studentskog zbora
Članak 9.
(1) Predsjednik Studentskog zbora (dalje: Predsjednik Studentskog zbora):
– predstavlja Studentski zbor i Predsjedništvo Studentskog zbora,
– saziva sjednicu Studentskog zbora,
– vodi sjednicu,
– imenuje povjerenstva Studentskog zbora po potrebi,
– predlaže poslovnik Studentskog zbora,
– predlaže raspuštanje Studentskog zbora,
– obavlja druge poslove predviđene općim aktima Veleučilišta i Studentskog
zbora.
(2) Predsjednik Studentskog zbora predstavlja i zastupa Studentski zbor
Veleučilišta, koordinira njegov rad. Predsjednika Studentskog zbora zamjenjuje
njegov zamjenik.
(3) Mandat predsjednika i zamjenika traje dvije akademske godine i može se
jednom ponoviti.
(4) Predsjednik i zamjenik za svoj rad odgovaraju Predsjedništvu Studentskog
zbora i Studentskom zboru.

Predsjedništvo Studentskog zbora
Članak 10.
(1) Studentski
Predsjedništvo).

zbor

imenuje

Predsjedništvo

Studentskog

zbora

(dalje:

(2) Predsjedništvo čini 15 do 21 člana, a članovi se biraju na sjednici Studentskog
zbora Veleučilišta, a čine ga:
- predsjednik Studentskog zbora Veleučilišta po dužnosti je ujedno i
predsjednik Predsjedništva,
- zamjenik predsjednika Studentskog zbora Veleučilišta po dužnosti je
ujedno i zamjenik predsjednika Predsjedništva,
- predsjednici Podružnica Studentskog zbora Veleučilišta,
- dva studentska predstavnika u Stručnom vijeću Veleučilišta Velika
Gorica,
- studentski predstavnik u Savjetu mladih Grada Velike Gorice.
(3) Dva predstavnika u Stručnom vijeću Veleučilišta i jednog predstavnika u
Savjetu mladih Grada Velike Gorice bira Skupština Studentskog zbora iz redova
svojih članova.
(4) Predsjedništvo na svojoj sjednici bira tajnika i blagajnika.
(5) Predsjedništvo za svoj rad odgovora Studentskom zboru.

Članak 11.
(1) Predsjedništvo obavlja izvršne operativne i stručne poslove između dvije
sjednice Studentskog zbora.
(2) Predsjedništvo:
– bira i razrješuje tajnika i blagajnika,
– predlaže opće akte Studentskog zbora,
– donosi odluke u skladu sa
Statutom i ovlastima dobivenim od
Studentskog zbora,
– predlaže plan i program rada Studentskog zbora,
– izrađuje prijedlog proračuna Studentskog zbora,
– podnosi Studentskom zboru izvješće o radu i poslovanju Studentskog
zbora,
– obavlja i druge poslova utvrđene općim aktima i Zakonom.
Članak 12.
(1) Predsjedništvo odlučuje ukoliko je sjednici nazočna većina članova, a odluke i
zaključke donosi većinom glasova prisutnih članova.

(2) Studentski zbor Veleučilišta može razriješiti Predsjedništvo u cjelini ili pojedine
njegove članove prije isteka mandata u slučaju da ne izvršavaju povjerene obveze.
Ukoliko razrješava cijelo Predsjedništvo ili pojedine članove, novi predstavnici se
biraju na vrijeme do isteka mandata tog saziva Studentskog zbora Veleučilišta.
Članak 13.
(1) Sjednice saziva i njima predsjedava Predsjednik Studentskog zbora, a u
slučaju spriječenosti zamjenjuje ga zamjenik predsjednika Studentskog zbora.
(2) Dnevni red sjednice utvrđuje Predsjedništvo, a predlaže Predsjednik
Studentskog zbora.
(3) O radu sjednice Predsjedništva vodi se zapisnik koji mora sadržavati: popis
nazočnih, dnevni red, zaključke po svakoj točki dnevnog reda te potpis zapisničara i
predsjedajućega

Radna tijela

Članak 14.
(1) Radna tijela osnivaju se po potrebi i djeluju dok za njima postoji potreba, a
ustrojavaju se na temelju odluke Studentskog zbora.
Članak 15.
(1) Mandat članova Studentskog zbora traje dvije godine i može se jednom
ponoviti.
(2) Mandat člana prestaje:
- prestankom statusa studenta,
- danom podnošenja ostavke,
- ako u posljednje dvije godine studija nije sakupio minimalno 60 ECTS
bodova
- ukoliko je protiv člana Studentskog zbora Veleučilišta pokrenut kazneni
postupak za teško kazneno djelo,
- ukoliko je članu izrečena stegovna mjera koja je u suprotnosti s njegovim
članstvom u Studentskom zboru Veleučilišta.
- ako član zbog bolesti ili drugih objektivnih okolnosti nije u stanju obavljati
dužnost člana.

Članak 16.
(1) U slučaju prestanka mandata člana Studentskog zbora Veleučilišta 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, a
ako to nije moguće, provest će se izbori za novog člana Studentskog zbora
Veleučilišta.
Tako izabrani član ima mandat koji odgovara mandatu člana umjesto kojega je
izabran.

III. PODRUŽNICE STUDENTSKOG ZBORA VELEUČILIŠTA

Članak 17.
(1) Podružnice Studentskog zbora na Veleučilištu čine svi studenti upisani na
stručne i specijalističke diplomske stručne studije koje izvodi i ustrojava Veleučilište.
(2) Na Veleučilištu se za svaki pojedini stručni studij i specijalistički diplomski
stručni studij ustrojava Predsjedništvo podružnica Studentskog zbora (udalje:
Predsjedništvo podružnica)
(3) Predsjedništvo podružnice čine izabrani studentski predstavnici svake godine
studija i njihovi zamjenici. Posebno se biraju studenti predstavnici redovnih i
izvanrednih studenata.
(4) Studenti predstavnici pojedinih studija biraju iz svojih redova predsjednika
Predsjedništva podružnice i njegovog zamjenika. Izabrani predsjednik Predsjedništva
podružnice je ujedno i član Predsjedništva Studentskog zbora.
Članak 18.
(1) Predsjedništvo podružnica:
– bira predsjednika i zamjenika predsjednika Predsjedništva podružnice (dalje
predsjednik i zamjenik predsjednika Podružnice),
– bira predstavnike studenata u Vijeće studija,
– donosi plan rada Podružnice Studentskog zbora,
– ustrojava povjerenstva na prijedlog predsjednika podružnice ,
– brinu o kvaliteti studijskog procesa pojedinih studija, ostvarivanju studentskih
prava i drugim pitanjima važnim za studente pojedinih studija,
– brinu se o provedbi odluka Studentskog zbora na pojedinim studijima,
– promiče i štiti ostale interese vezane uz studentsku problematiku na studiju.
Članak 19.
(1) Predsjedništvo podružnica Studentskog zbora neposredno bira po jednog
predstavnika izvanrednih i po jednog predstavnika redovnih studenata u Vijeće
studija.
(2) Mandat studentskog predstavnika, odnosno njegovog zamjenika u Vijeću
studija traje dvije godine.

(3) Ako izabranom studentskom predstavniku prestane mandat prije isteka
vremena na koje je izabran, zamjenik preuzima njegovu dužnost bez posebnog
izbora.

Članak 20.
(1) Predsjednik Podružnice:
– saziva i predsjedava sjednicama Predsjedništva podružnice,
– predstavlja podružnicu u Studentskom zboru Veleučilišta,
– član je Predsjedništva Studentskog zbora,
– provodi odluke tijela Studentskog zbora.
(2) U slučaju spriječenosti ili odsutnosti,
njegov zamjenik.

predsjednika Podružnice zamjenjuje

(3) Predsjednika Podružnice i njegova zamjenika, razrješuje Predsjedništvo
podružnice natpolovičnom većinom svih članova tajnim glasovanjem.
(4) Predsjedništvo podružnice odlučuje ukoliko je sjednici nazočna većina
članova, a odluke i zaključke donosi većinom glasova prisutnih članova

IV. BIRAČKO PRAVO

Članak 21.
(1) Pravo da bira i da bude biran ima svaki student pojedinog studija Veleučilišta
Velika Gorica.
(2) U Predsjedništvo Podružnice bira se po jedan kandidat iz svake godine
pojedinog studija.
(3)Redovni i izvanredni studenti pojedinih studija biraju kandidate zasebno.
(4) Svaki kandidat ima zamjenika koji je punopravni član Predsjedništva
Podružnice i Studentskog zbora.
Članak 22.
(1) Sudjelovanje u izborima za Studentski zbor i druga tijela Studentskog zbora
imaju pravo svi studenti.
(2) Za studentskog predstavnika ne može se kandidirati student koji u posljednje
dvije godine studija nije sakupio minimalno 60 ECTS bodova.
(3) 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.

V. IZBORI

Članak 23.
(1) Izbori za Predsjedništvo Podružnice, odnosno Studentski zbor (članove i
zamjenike) održavaju se u pravilu između 15. i 30. ožujka.
(2) Izbore raspisuje dekan Veleučilišta najmanje 30 dana prije njihova održavanja
te imenuje Izborno povjerenstvo koje provodi izbore.
(3) Kandidature po studijima se podnose Izbornom povjerenstvu najkasnije 10
dana prije održavanja izbora, a objavljuju se najmanje 8 dana prije provođenja
izbora.
Članak 24.
(1) Izborno povjerenstvo ima 5 članova.
(2) Tri člana Povjerenstva i njihove zamjenike predlaže Studentski zbor, a dva
člana Povjerenstva i njihove zamjenike predlaže Stručno vijeće Veleučilišta.
(3) Izborno povjerenstvo imenuje biračke odbore i utvrđuje popis birača.

Članak 25.
(1) Članovi Izbornog povjerenstva i članovi biračkih odbora ne mogu biti kandidati
na izborima i članovi Predsjedništva Podružnica i Studentskog zbora s važećim
mandatom.
Članak 26.
(1) Posebnim općim aktom Studentskog zbora 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.

Članak 27.
(1) Prigovori na tijek i rezultate izbornog postupka podnose se Povjerenstvu za
prigovore na razini Veleučilišta.
(2) Povjerenstvo za prigovore imenuje dekan. Povjerenstvo ima 5 članova dva
člana povjerenstva i njihove zamjenike iz redova studenata predlaže Studentski zbor,
a tri člana i njihove zamjenike iz reda nastavnog osoblja predlaže Stručno vijeće
Veleučilišta.
(3) 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.

VI.

STUDENTSKI PRAVOBRANITELJ

Članak 28.
(1) Veleučilište ima studentskog pravobranitelja kojeg imenuje Studentski zbor
Veleučilišta na vrijeme od jedne godine.
(2) Mandat studentskog pravobranitelja može se jednom ponoviti.
Članak 29.
(1) Za studentskog pravobranitelja može biti imenovan student koji ispunjava
uvjete propisane ovim Statutom za člana Predsjedništva Podružnice, odnosno
Studentskog zbora.
Članak 30.
(1) 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 aktom ili posebnom odlukom
Veleučilišta.

VII. FINANCIRANJE RADA STUDENTSKOG ZBORA

Članak 31.
(1) Rad Studentskog zbora financira se iz sredstava Veleučilišta.
(2) Rad Studentskog zbora Veleučilišta može se financirati i:
– od zaklada, fundacija i darovnica,
– od udjela u prihodu pravnih osoba koje posreduju pri studentskom
zapošljavanju, sukladno općem aktu ili odluci nadležnog tijela te pravne
osobe,
– iz prihoda od djelatnosti i projekata Studentskog zbora te organiziranja raznih
studentskih manifestacija,
– iz drugih izvora ako su u skladu sa zadaćama Studentskog zbora te ako to nije
u suprotnosti sa Zakonom ili statutom Veleučilišta.
Članak 32.
(1) Sredstva namijenjena radu Studentskog zbora uplaćuju se na žiro račun
Studentskog zbora.
Članak 33.
(1) Studentski zbor i njegova tijela dužna su trošiti financijska sredstva sukladno
njihovoj namijeni i djelokrugu rada Studentskog zbora.
VIII. JAVNOST RADA
Članak 34.
(1) Rad Studentskog zbora je javan.
(1) Javnost rada se osigurava kontinuiranim izvješćivanjem studenata na
sjednicama, pisanim izvješćima, oglasnim pločama, mrežnim stranicama Veleučilišta
i Studentskog zbora, neposrednim susretima, te izvješćivanjem javnosti putem
sredstava javnog priopćavanja o radu Studentskog zbora.
(2) Iznimno, sjednice određenih tijela Studentskog zbora Veleučilišta mogu biti i
zatvorene, kada se raspravlja o osobnim podacima za pojedine studente, a koji bi tim
studentima mogli nanijeti moralnu ili materijalnu štetu, odnosno u slučajevima
propisanim zakonom.

