
Na temelju članka 4. i 7. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim 
organizacijama („Narodne novine" 71/2007; dalje: ZOSZ), te članka 66. Statuta 
Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina (dalje: Statut) skupština studenata Veleučilišta 
Hrvatsko zagorje Krapina je na predosnivačkoj sjednici održanoj 11. veljače 2021. 
godine u Krapini donijela:

STATUT

Studenskog zbora studenata 
Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1. )Temeljni akt Studenskog zbora studenata Informatike, Prometne logistike i 
Operativnog menadžmenta je Statut studentskog zbora studenata Veleučilišta Hrvatsko 
zagorje Krapina.
2. )Ovim Statutom uređuju se: naziv, sjedište, područje djelovanja, tijela, javnost rada, 
studenskog pravobranitelja, imovina, te druga pitanja važna za rad Studentskog zbora 
studenata Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina.
3. ) Studentski zbor studenata Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina čine redoviti i 
izvanredni studenti Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina.

Članak 2.

Puni naziv glasi: Studentski zbor studenata Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina (u 
daljnjem tekstu: Studentski zbor).

Članak 3.

Sjedište Studenskog zbora je u Krapini, Stjepana Radića 8.

STUDENTSKI ZBOR

Članak 4.

Studentski zbor je studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, 
brine se o kvaliteti života studenata i potiče izvannastavne aktivnosti studenata, brine 
se o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih 
prava i drugim pitanjima važnim za studente, sudjeluje u odlučivanju u tijelima 
Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina (u daljnjem tekstu: Veleučilište), te predstavlja 
studente u sustavu visokog obrazovanja.

Članak 5.

Tijela Studentskog zbora su: predsjednik Studentskog zbora i druga radna tijela.

Članak 6.

Studenski zbor posjeduje pečat.
Okruglog je oblika sa skraćenim imenom Studenskog zbora i znakom u sredini 

te natpisom Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina uz rub.

(1)
(2)



Članak 7.

(1) Studenski zbor ima svoj znak.
(2) Znak se sastoji od grafičkog logotipa skraćenog naziva Studenskog zbora.

Članak 8.

Studentski zbor čini po jedan izabrani predstavnik studenata sa svakog stručnog 
studija Veleučilišta.

Članak 9.

Studentski zbor:

Bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika 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.
Bira i razrješuje predsjednika 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 Veleučilišta.

Članak 10.

(1) Studentski zbor djeluje na sjednicama koje saziva predsjednik Studentskog 
zbora najmanje jednom u semestru.

(2) Dnevni red sjednice predlaže predsjednik Studentskog zbora, a utvrđuje ga 
Studentski zbor.
O radu sjednice vodi se zapisnik koji mora sadržavati: popis nazočnih, dnevni 
red, zaključke po svakoj točki dnevnog reda te potpis zapisničara i predsjedatelja.

(3)

PREDSJEDNIK STUDENSKOG ZBORA

Članak 11.

Predsjednik Studentskog zbora:

- Predstavlja Studentski zbor.
- Saziva sjednicu Studentskog zbora.
-Vodi sjednicu.
- Imenuje povjerenstva Studentskog zbora prema potrebi.
- Predlaže poslovnik Studentskog zbora.
- Predlaže raspuštanje Studentskog zbora.
- Obavlja druge poslove predviđene općim aktima Veleučilišta i Studentskog zbora.



Članak 12.

(1) Predsjednika Studentskog zbora zamjenjuje njegov zamjenik.
(2) Mandat predsjednika i zamjenika traje akademsku godinu i može se jednom 
ponoviti.
(3) Predsjednik i zamjenik za svoj rad odgovaraju Studentskom zboru.

Članak 13.

(1) Mandat članova Studentskog zbora traje dvije akademske godine i može se 
jednom ponoviti.

(2) Mandat člana prestaje:

- Prestankom statusa studenta.
- Danom podnošenja ostavke.
- Ako je protiv člana Studentskog zbora pokrenut kazneni postupak za teško kazneno 

djelo
- Ako je članu izrečena stegovna mjera koja je u suprotnosti s njegovim članstvom u 

Studentskom zboru
- Ako član zbog bolesti ili drugih objektivnih okolnosti nije u stanju obavljati dužnost 

člana.

Članak 14.

(1) U slučaju prestanka mandata člana Studentskog zbora prije isteka vremena na koje 
je izabran, provest će se izbori za novog člana Studentskog zbora.
(2) Tako izabrani član ima mandat koji odgovara mandatu člana umjesto kojega je 
izabran.

BIRAČKO PRAVO

Članak 15.

U Studentski zbor bira se po jedan kandidat sa svakog stručnog studija Veleučilišta. 
Svaki kandidat ima zamjenika koji je punopravni član Studentskog zbora Veleučilišta.

Članak 16.

Sudjelovati u izborima za Studentski zbor imaju pravo svi studenti.

Članak 17.

Izbori za Studentski zbor (članove i zamjenike) održavaju se u pravilu između 15. i 30. 
studenog svake druge akademske godine.
Izbore raspisuje dekan Veleučilišta najmanje 30 dana prije njihova održavanja te 
imenuje izborno povjerenstvo koje provodi izbore.

Članak 18.

(1) Izborno povjerenstvo ima pet članova.
(2) Tri člana povjerenstva i njihove zamjenike predlaže Studentski zbor, a dva člana 
povjerenstva i njihove zamjenike predlaže Stručno vijeće Veleučilišta...
(2) Posebnim aktom Studentskog zbora propisuje se izborni postupak, a posebice:



- Način predlaganja i utvrđivanja kandidata.
- Način provedbe izbora.
- Uvjeti za pravovaljanost kandidatura.
- Mjesto i vrijeme izbora.
-Trajanje glasovanja koje ne može biti kraće od 12sati.
-Tajnost glasovanja.
-Način provjere identiteta kandidata, birača i drugih osoba koje 

sudjeluju u izbornom postupku.
- Način postupanja u slučaju jednakog broja glasova pojedinih kandidata.
- Prigovor na tijek i rezultate izbornog postupka.
- Sastav i djelokrug povjerenstva za prigovore.

Članak 19.

(1) Prigovori na tijek i rezultate izbornog postupka podnose se povjerenstvu za 
prigovore Veleučilišta.

(2) Povjerenstvo za prigovore ima pet 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.

STUDENTSKI PRAVOBRANITELJ

Članak 20.

(1) Veleučilište ima studentskog pravobranitelja kojeg imenuje Studentski zbor na 
vrijeme od jedne godine.
(2) Mandat studentskog pravobranitelja može se jednom ponoviti.

Članak 21.

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.

FINANCIRANJE RADA STUDENTSKOG ZBORA

Članak 22.

(1) Rad studentskog zbora financira se iz proračuna Veleučilišta.
(2) Rad studentskog zbora studenata financira se:

- Iz proračuna Veleučilišta.
- Od zaklada, fundacija i darovnica.
- Iz drugih izvora ako su u skladu sa zadaćama studentske organizacije te ako to nije 

u suprotnosti sa zakonom ili statutom visokog učilišta.

JAVNOST RADA STUDENSKOG ZBORA

Članak 23.

(1) Rad Studentskog zbora je javan.
(2) Javnost rada osigurava se kontinuiranim izvješćivanjem studenata na sjednicama,



pisanim izvješćima, oglasnim pločama, internetskim stranicama Veleučilišta i 
neposrednim susretima.

NADZOR RADA STUDENTSKOG ZBORA

Članak 24.

(1) Nadzor nad obavljanjem rada Studentskog zbora obavlja Stručno vijeće 
Veleučilišta.

(2) Veleučilište obavlja osobito nadzor namjenske uporabe financijskih sredstava koja 
se dodjeljuju Studentskom zboru.

ZAVRŠNE ODREBDE
Članak 25.

Ovaj Statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Veleučilišta, te službenim 
Internet stranicama.

U Krapini, 11. veljače 2021.

ica, rhag.ing.el., v.pred.


