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Na temelju članka 7. Zakona o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama 

(Narodne novine 71/07.), a na prijedlog Studentskog zbora Stručno vijeće  Visokoga 

gospodarskoga učilišta u Kriţevcima na sjednici odrţanoj  dana 12. lipnja 2008. godine donosi 

 

 

STATUT  

STUDENTSKOG ZBORA 

VISOKOGA GOSPODARSKGA UČILIŠTA  

U KRIŽEVCIMA 
 

 
I. OPĆE ODREDBE 

 

 

Članak 1. 

Temeljni akt Studentskog zbora Visokoga gospodarskoga učilišta u Kriţevcima je Statut, 

kojim se pobliţe ureĎuje ustrojstvo Studentskog zbora, načini odlučivanja putem tijela 

Studentskog zbora, te druga pitanja. 

 

Članak 2. 

Statut Studentskog zbora donosi Stručno vijeće Visokoga gospodarskoga učilišta u 

Kriţevcima, a na prijedlog Studentskog zbora Visokoga gospodarskoga učilišta u Kriţevcima. 

 

Članak 3. 

Naziv Studentskog zbora je Studentski zbor Visokoga gospodarskoga učilišta u 

Kriţevcima. 

 

Članak 4. 

Sjedište Studentskog zbora je u Kriţevcima, Milislava Demerca 1. 

 

Članak 5. 

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

sudjeluju u odlučivanju u tijelima Visokoga gospodarskoga učilišta u Kriţevcima i predstavlja 

studente u sustavu visokog obrazovanja.  

 

Članak 6. 

Studentski zbor ima svoj pečat. 

 

Članak 7. 

Pečat Studentskog zbora Visokoga gospodarskoga učilišta u Kriţevcima je okruglog je 

oblika sa dvije kruţnice, i to prva promjera 38 mm, a druga promjera 27 mm. U prvoj  kruţnici, 

u gornjem dijelu je štampani naziv Republika Hrvatska Visoko gospodarsko učilišta u 

Kriţevcima, a u drugoj kruţnici je štampano STUDENTSKI ZBOR.  

 

Članak 8. 

Studentski zbor je nepolitička, nestranačka, nevladina i neprofitabilna organizacija koja 

poštuje načelo o nedopustivosti diskriminacije zbog rase, spola, jezika, vjere, političkog ili 

drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovine, roĎenja, naobrazbe i društvenog 

poloţaja. 
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Članak 9. 

Djelatnost Studentskog zbora mora biti usmjerena prema punom razvitku ljudske 

osobnosti, učvršćivanju poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda u skladu s Ustavom 

Republike Hrvatske. 

 

 

II. ZADAĆE STUDENTSKOG ZBORA 
 

Članak 10. 

Zadaće Studentskog zbora; 

- bira studentske predstavnike u Stručno vijeće Visokoga gospodarskoga učilišta u 

Kriţevcima, te ostala povjerenstva u skladu s općim aktima Visokgoa gospodarskoga 

učilišta u Kriţevcima, 

- donosi plan i program Studentskog zbora, 

- bira studentskog pravobranitelja, 

- brine o kvaliteti ţivota studenata, a posebice kvaliteti studijskog procesa, studentskom 

standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima vaţnim za studente,  

- predlaţe Stručnom vijeću Učilišta  Plan financiranja studentskih aktivnosti, 

- potiče i osmišljava izvannastavne aktivnosti studenata, 

- donosi opće akte Studentskog zbora, te 

- obavlja i druge poslove od interesa za studente visokog učilišta. 

 

 

III. TIJELA STUDENTSKOG ZBORA 
 

Članak 11. 

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

njegov rad i obavlja druge poslove predviĎene Statutom Studentskoga zbora i općim aktima 

Visokoga gospodarskoga učilišta u Kriţevima. 

Predsjednika Studentskog zbora zamjenjuje njegov zamjenik. 

Mandat predsjednika i zamjenika traje akademsku godinu i moţe se još jednom ponoviti. 

Predsjednik Studentskog zbora Visokoga gospodarskoga učilišta u Kriţevcima član je 

Hrvatskog studentskog zbora veleučilišta i visokih škola. 

 

Članak 12. 

Mandat članova studentskog zbora traje dvije godine i moţe se jednom ponoviti. 

Mandat člana prestaje; 

- prestankom statusa studenta, 

- danom podnošenja ostavke,  

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

drugi put ponavlja godinu tijekom studija u slučaju izvoĎenja studija koji se izvodi prema 

propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 

visokom obrazovanju,  

- ako član zbog objektivnih okolnosti nije u stanju obavljati duţnost, te 

- u ostalim slučajevima predviĎenim statutom Studentskog zbora. 

U slučaju prestanka mandata člana studentskog zbora prije isteka vremena na koje je izabran, 

zamjenjuje ga kandidat za studentskog predstavnika koji je sljedeći na izbornoj listi s najviše 

dobivenih glasova.  Ako to nije moguće, provesti će se izbori za novog člana Studentskog zbora. 

Tako izabrani član ima mandat koji odgovara mandatu člana umjesto kojega je izabran. 

 

Članak 13. 

 U Studentskom zboru visokoga gospodarskoga učilišta u Kriţevcima  ustrojeni su: 

1. Odbor za praćenje i organizaciju studentskog standarda i  
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2. Odbor za sport i rekreaciju. 
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Odbori su radna tijela Studentskog zbora Visokoga gospodarskoga učilišta u Kriţevcima. 

 Odbori imaju pet članova koje imenuje Studentski zbor od kojih dva  člana imenuju se  iz 

redova studenta I. godine studija, dva člana iz redova studenata II. godine studija i jednog člana 

iz redova studenata III. godine studija. 

 

                                                                      Članak 15. 

 Odbori nemaju pravo zastupati Studentski zbor Visokoga gospodarskoga učilišta u 

Kriţevcima. Zadatak odbora je pomaganje u radu i ispunjavanju programa Studentskoga zbora 

Visokoga gospodarskoga učilišta u Kriţevcima, a u skladu s područjima djelovanja. 

  

Članak 16. 

 Predsjednika i članove odbora bira i razrješava Studentski zbor. Mandat predsjednika i 

članova odbora u traju  jednu akademsku godinu. 

 

 

IV. SASTAV I NAČIN RADA STUDENTSKOG ZBORA 

 
Članak 17. 

Studentski zbor Visokoga gospodarskoga učilišta u Kriţevcima čine studenti Visokoga 

gospdarskoga učilišta u Kriţevcima koje studenti izaberu na izborima izmeĎu kandidata 

navedenih na izbornoj listi. 

 

Članak 18. 

Studentski zbor radi na sjednicama koje saziva predsjednik po potrebi, a najmanje 

jednom u semestru tekuće akademske godine. 

Predsjednik je duţan sazvati sjednicu Studentskog zbora na pisani zahtjev jedne četvrtine 

članova Studentskog zbora. Takav zahtjev sadrţi i prijedlog dnevnoga reda. 

Ako predsjednik ne sazove sjednicu u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva, 

predlagatelji mogu sami sazvati sjednicu. 

 

Članak 19. 

 

Studentski zbor moţe pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna natpolovična 

većina članova.  

Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova. 

O radu sjednice vodi se zapisnik koji najmanje sadrţi: popis nazočnih, dnevni red, 

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

 

 

V. BIRAČKO PRAVO I IZBORI 
 

Članak 20. 

U izborima za Studentski zbor Visokoga gospodarskoga učilišta u Kriţevcima imaju 

pravo birati i biti birani za sudentske predstavnike (članove i zajmenika) svi studenti stručnog 

dodiplomskog studija Visokoga gospodarskoga učilišta u Kriţevcima. 
 

Članak 21. 

Za studentskog predstavnika ne moţe se kandidirati student: 

- koji u posljednje dvije godine studija nije skupio minimalno 60 ECTS bodova 

- koji drugi put ponavlja godinu tijekom studija koji se izvodi prema propisima koji su 

vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosi i visokom obrazovanju. 
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Članak 22. 

Izbori za Studentski zbor Visokoga gospodarskoga učilišta u Kriţevcima (članove i 

zamjenika) odrţavaju se u pravilu izmeĎu 15. i 31. oţujka svake druge akademske godine. 
 

Članak 23. 

Izbore raspisuje dekan Visokoga gospodarskoga učilišta u Kriţevcima najmanje 30 dana 

prije njihova odrţavanja i imenuje Izborno povjerenstvo koje provodi izbore. 
 

Članak 24. 

Kandidature se podnose izbornom povjerenstvu najkasnije 10 dana prije odrţavanja 

izbora. 

Članak 25. 

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

predlaţe Studentski zbor, a dva člana povjerenstva i njihove zamjenike predlaţe Stručno vijeće 

Visokoga gospodarskoga učilišta u Kriţevcima  iz reda nastavnog osoblja.  

Izborno povjerenstvo imenuje biračke odobore i utvrĎuje popis birača. 

 

Članak 26. 

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

koliko studentskih predstavnika ima u Stručnom vijeću Učilišta. 
 

Članak 27. 

Izborni postupak propisati će se Pravilnikom o provedbi izbora za Studentski zbor 

Visokoga gospodarskoga učilišta u Kriţevcima. 

 

Članak 28. 

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

Visokoga gospodarskoga učilišta u Kriţevcima koje ima pet članova. Dva člana povjerenstva i 

njihove zamjenike iz redova studenata predlaţe Studentski zbor, a imenuje dekan Visokog 

gospodarskoga učilišta u Kriţevcima. Tri člana povjerenstva i njihove zamjenike iz reda 

nastavnog osoblja predlaţe Stručno vijeće, a imenuje dekan Visokoga gospodarskoga učilišta u 

Kriţevcima. 

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

članovi Studentskog zbora s vaţećim mandatom ne mogu biti istodobno i članovi Izbornog 

povjerenstva. 

 

 

VI. FINANCIRANJE RADA STUDENTSKOG ZBORA 

 
Članak 29. 

 

Rad Studentskog zbora financira se; 

- iz proračuna Visokoga gospodarskog učilišta u Kriţevcima, 

- od zaklada, fundacija i darovnica, 

- od udjela u prihodu pravnih osoba koje posreduju pri studentskom zapošljavanju, 

sukladno općem aktu ili odluci nadleţnog tijela te pravne osobe, i 

- iz drugih izvora ako su u skladu sa zadaćama Studentskog zbora, te ako to nije u 

suprotnosti sa zakonom ili Statutom Visokoga gospodarskoga učilišta u Kriţevcima. 
 

Članak 30. 
 

Studenski zbor Visokoga gospodarskoga učilišta u Kriţevcima raspisati će  javni natječaj 

za financiranje studentskih programa koje provede studentske organizacije ili pojedini studenti.  

Studentski zbor koji je raspisao javni natječaj ne moţe na natječaj prijaviti svoj studentski 

program. 
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Članak 31. 

Studentski zbor Visokoga gospodarskoga učilišta u Kriţevcima osnovati će povjerenstva 

za provedbu natječaja. Dva člana povjerenstva čine studenti imenovani od strane Studentskog 

zbora, a jednog člana  imenuje  Stručno vijeće Visokoga gospodarskoga učilišta u Kriţevcima. 

Član povjerenstva ne moţe biti student pojedinac ili osoba koja je član studentske 

organizacije koja je prijavila program na natječaj.  
 

Članak 32. 

Povjerenstvo iz prethodnog članka podnosi prijedloge raspodjele financijskih sredstava. 

Stručno vijeće Visokoga gospodarskoga učilišta u Kriţevcima donosi Odluku o raspodjeli 

financijskih sredstava, a na prijedlog Studentskog zbora. 

 

Članak 33. 

Studentski zbor Visokoga gospodarskoga učilišta u Kriţevcima raspolaţe sredstvima za 

svoj rad u okviru računa Visokoga gospodarskoga učilišta u Kriţevcima, sukladno s proračunom 

Studentskog zbora, Zakonu i Statutu Visokoga gospodarskoga učilišta u Kriţevcima. 

 

                                                         Članak 34. 

Odluku o rasporeĎivanju sredstava donosi Studentski zbor Visokoga gospodarskoga 

učilišta u Kriţevcima. 

 

                                                         Članak 35. 

Studentski zbor Viskoga gospoodarskoga učilišta u Kriţevcima odgovara za svoje obveze 

cijelom svojom imovinom u skladu sa zakonom. 

 

 

VII. NADZOR  NAD OBAVLJANJEM  DJELATNOSTI  

STUDENTSKOG ZBORA   
 

Članak 35. 

Nadzor nad obavljanjem djelatnosti Studentskog zbora Visokoga gospodarskoga učilišta 

u Kriţevcima obavlja Visoko gospodarsko učilište u Kriţevcima sukladno svom  Statutu. 
 

Članak 36. 

Visoko gospodarsko učilište u Kriţevcima obavlja nadzor namjenske uporabe novčanih 

sredstava koja dodjeljuju Studentskom zboru Visokoga gospodarskoga učilišta u Kriţevcima, a 

sukladno  Statutu Visokoga gospodarskoga učilišta u Kriţevcima. 

 

VIII. STUDENTSKI PRAVOBRANITELJ 
 

Članak 37. 

 

Studentski zbor imenuje studentskog pravobranitelja Visokgoa gospodarskoga učilišta u 

Kriţevcima na vrijeme od jedne godine. 

Mandat studentskog pravobranitelja moţe se jednom ponoviti. 

Za studentskog pravobranitelja moţe biti izabran student koji ispunjava uvjete za člana 

studentskog zbora propisane ovim Statutom. 
 

 

Članak 38. 

Studentski pravobranitelj: 

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

nadleţnim tijelima Visokoga gospodarskoga učilišta u Kriţevcima. 

- savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava, 

- moţe sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava. 




