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

(Narodne novine br. 71/07) i članka 96. Statuta Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, 

na prijedlog Studentskog zbora Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, stručno Vijeće 

Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu na svojoj 8. elektroničkoj sjednici održanoj dana 

04. listopada 2016. donijelo je 

STATUT 

Studentskog zbora 

Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

(1) Ovim Statutom uređuje se ustrojstvo i način rada Studentskog zbora Zdravstvenog 

veleučilišta u Zagrebu, tijela Studentskog zbora, sastav, način izbora i nadležnost 

pojedinih tijela Studentskog zbora, način izbora predstavnika studenata pojedine 

studijske godine i izbor istih u tijela Studentskog zbora, odgovornost tijela i članova 

Studentskog zbora za neispunjavanje povjerenih im poslova, djelatnost, prava i 

obveze, odgovornost i način odlučivanja Studentskog zbora, kao i druga pitanja od 

značaja za rad Studentskog zbora Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, a koja su u 

skladu sa Zakonom o studentskom zboru i Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i 

visokom obrazovanju. 

Članak 2. 

(1) Studentski zbor Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu je studentsko izborno 

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

Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu te predstavlja studente Zdravstvenog veleučilišta 

u Zagrebu u sustavu visokog obrazovanja.  

(2) 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 3. 

(1) 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. 

Članak 4. 

(1) Temeljni akt Studentskog zbora Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu je Statut 

Studentskog zbora Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Statut). 



Članak 5. 

(1) Statut donosi Stručno Vijeće Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, na prijedlog 

Studentskog zbora Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. 

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

Članak 6. 

(1) Studentski zbor kao posebna organizacijska cjelina djeluje u okviru Zdravstvenog 

veleučilišta u Zagrebu i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: Studentski zbor 

Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. 

Članak 7. 

(1) Naziv Studentskog zbora je Studentski zbor Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu 

(u daljnjem tekstu: Studentski zbor). 

(2) Skraćeni naziv Studentskog zbora je: SZZVU 

(3) Studentski zbor u međunarodnim odnosima nastupa pod engleskim nazivom 

Student Union of University of Applied Health Sciences in Zagreb. 

Članak 8. 

(1) Sjedište Studentskog zbora je u Zagrebu, Mlinarska cesta 38. 

(2) O sjedištu Studentskog zbora odlučuje Zdravstveno veleučilište u Zagrebu. 

(3) Studentski zbor djeluje na području djelovanja Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. 

Članak 9. 

(1)Studentski zbor ima pečat okruglog oblika, uobičajene veličine s upisanim tekstom 

uz rub: Studentski zbor Zdravstvenog veleučilišta i u sredini s tekstom: u Zagrebu. 

(2) Pečatom Studentskog zbora se služe Predsjednik i Tajnik Studentskog zbora. 

(3) Studentski zbor ima grb kojim se služi u svoj službenoj dokumentaciji i 

predstavljanju Studentskog zbora. On se sastoji od slike ulaznih vrata Zdravstvenog 

veleučilišta u Zagrebu karakteristične tamno plave boje uz popratni tekst desno od 

slike Studentski zbor Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, poštivajući dimenzije slike. 

(4) Studentski zbor može imati logotip, zastavu i slična obilježja u javnoj i službenoj 

komunikaciji čiji se izgled određuje posebnom odlukom Skupštine Studentskog zbora. 

Članak 10. 

(1) U okviru svojih temeljnih djelatnosti, podružnice, odbori, uredi, sekcije i udruge 

Studentskog zbora imaju se pravo služiti pečatom Studentskog zbora, te ih u cijelosti 

ili djelomično unositi u svoja obilježja prema odluci Predsjedništva Studentskog zbora 

uz definirane uvijete korištenja i imenovanu odgovornu osobu za korištenje pečata 

Studentskog zbora unutar podružnice, odbora, ureda, sekcije ili udruge Studentskog 

zbora. 

Članak 11. 

(1) Temeljne zadaće Studentskog zbora jesu sudjelovanje studenata u tijelima 

Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu te briga o: 



- studentskom standardu pri Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, 

- ustroju i provedbi studentskih programa na području visoke naobrazbe, 

znanosti, kulture, sporta, tehničke kulture i drugih područja od interesa za 

studente, 

- ustroju i provedbi programa koji utječu na socijalno-ekonomski položaj 

studenata, 

- imenovanju predstavnika studenata u tijela međunarodnih studentskih 

organizacija i drugih organizacija u kojima sudjeluju predstavnici studenata kojih 

je članica Republika Hrvatska, 

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

socijalnog), 

- davanju poticaja za donošenje ili promjene propisa od interesa za studente, 

- drugim Zakonom ili Statutom određenim zadaćama. 

Članak 12. 

(1) Rad Studentskog zbora je javan. Javnost rada ostvaruje se pravodobnim 

izvješćivanjem Skupštine i članova Studentskog zbora o radu Studentskog zbora 

pisanim izvješćima, na posebnim skupovima, davanjem obavijesti tisku, na službenim 

mrežnim stranicama Studentskog zbora i drugim informativnim medijima, putem 

sredstava javnog priopćavanja npr. oglasna ploča i svim drugim prikladnim načinima 

informiranja o radu Studentskog zbora. 

Članak 13. 

(1) 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. 

(1) Studentski zbor surađuje po načelu ravnopravnosti s ostalim nacionalnim i 

međunarodnim studentskim organizacijama. 

II. ČLANOVI STUDENTSKOG ZBORA

Članak 15. 

(1) Članovi Studentskog zbora Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu su svi upisani 

studenti na redovne i izvanredne stručne preddiplomske i specijalističke diplomske 

studije Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. 

(2) Iz redova članova Studentskog zbora biraju se aktivni članovi, odnosno predstavnici 

pojedinih studijskih godina redovnih i izvanrednih preddiplomskih i specijalističkih 

diplomskih studija Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. 



(3) Predstavnici studenata pojedinih studijskih godina ujedno su i članovi Skupštine 

Studentskog zbora te su dužni imenovati svog zamjenika. 

(4) Predstavnike pojedine studijske godine biraju studenti te studijske godine javnim 

glasovanjem ili putem glasačkih listića natpolovičnom većinom prisutnih studenata ili 

prikupljanjem vlastoručnih potpisa suglasnih studenata za izbor određenog kandidata. 

Izbor Predstavnika je valjan ukoliko za kandidata glasa minimalno 51% prisutnih 

studenata odnosno ukoliko se prikupi 51% potpisa studenata od ukupnog broja 

upisanih studenata na studijsku godinu za tog kandidata. 

(5) Predstavnik studenata studijske godine preddiplomskog studija dobiva mandat od 

tri (3) godine. Predstavnik studenata studijske godine specijalističkog diplomskog 

studija dobiva mandat od dvije (2) godine. 

(6) Mandat studentskog Predstavnika može prijevremeno završiti ukoliko studijska 

godina održi izvanredne izbore na neki od navedenih načina prema točki 4. ovog 

članka ili prema odluci Skupštine Studentskog zbora na način opisan u članku 27. ovog 

Statuta. 

Članak 16. 

(1) Studentski Predstavnik: 

- član je Skupštine Studentskog zbora, 

- predlaže plan rada podružnice Skupštini Studentskog zbora, 

- vodi odbore i grupe na prijedlog Skupštine Studentskog zbora, 

- promiče i štiti interese vezane za studentsku problematiku, 

- saziva i vodi studentske tribine,  

- provodi odluke Skupštine i Predsjedništva Studentskog zbora, 

- predstavlja i zastupa mišljenja i stavove studenata,  

- imenuje Zamjenika Predstavnika, 

- odgovoran je za svoj rad Skupštini Studentskog zbora. 

Članak 17. 

(1) Zamjenik studentskog Predstavnika: 

- pomaže Predstavniku u radu, 

- zamjenjuje Predstavnika u slučaju odsutnosti s istim pravima i obvezama, 

- odgovoran je za svoj rad Predstavniku i Skupštini Studentskog zbora. 

III. USTROJSTVO I TIJELA STUDENTSKOG ZBORA

Članak 18. 

(1) Tijela Studentskog zbora jesu: 

- Skupština Studentskog zbora, 

- Predsjedništvo Studentskog zbora, 

- stalni i povremeni odbori i grupe. 



SKUPŠTINA 

Članak 19. 

(1) Skupštinu čine Predstavnici pojedinih studijskih godina podružnica, Predstavnici 

Studentskog zbora sastavnica Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu i Predsjednici 

pojedinih odbora i grupa Studentskog zbora Zdravstvenog  veleučilišta u Zagrebu. 

(2) U Skupštini Studentskog zbora moraju biti zastupljene sve podružnice Studentskog 

zbora Zdravstvenog veleučilišta. 

(3) Podružnice Studentskog zbora Zdravstvenog veleučilišta podrazumijevaju sve 

upisane studente na pojedine studijske smjerove koji se izvode pri Zdravstvenom 

veleučilištu, kojih ima  šest (6) i to su: Sestrinstvo, Fizioterapija, Sanitarno inženjerstvo, 

Radiološka tehnologija, Radna terapija i Medicinsko laboratorijska dijagnostika. 

Članak 20. 

(1) Nadležnost Skupštine je: 

-  donosi i mijenja Statut 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 Republika Hrvatska, 

-  bira i razrješava dužnosti stručna tijela, Predsjedništvo, odbore i grupe, 

-  bira Predsjednika Studentskog zbora, 

-  donosi proračun, 

-  raspravlja o izvješću o radu i poslovanju Studentskog zbora, o zaključnom 

   računu te o tome donosi odluke, 

-  imenuje počasne članove Skupštine, 

-  ustrojava rad odbora i grupa Studentskog zbora, 

-  odlučuje o udruživanju i razdruživanju u druge Studentske asocijacije,  

-  obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom Studentskog zbora. 

Članak 21. 

(1) Sjednica Skupštine Studentskog zbora može biti redovita, izborna i izvanredna. 

(2) Skupštinu saziva Predsjednik Studentskog zbora i u odluci o sazivanju Skupštine 

Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice. 

(3) O zasjedanju Skupštine članstvo se izvještava najmanje sedam (7) dana unaprijed. 

(4) Predsjednik je dužan sazvati redovnu Skupštinu najmanje šest (6) puta u toku jedne  

akademske godine. 

(5) Skupštini predsjedava Predsjednik Studentskog zbora, a u njegovoj odsutnosti 

Zamjenik Predsjednika. U slučaju odsutnosti Predsjednika i Zamjenika Predsjednika 

Studentskog zbora, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti 

osobu koja će predsjedavati sjednicom.  



(6) O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Studentskog zbora. 

Zapisnik sjednice vodi Tajnik Studentskog zbora. Zapisnik sjednice potpisuje Tajnik, a 

ovjerava Predsjednik Studentskog zbora. Zapisnik mora biti ovjeren pečatom 

Studentskog zbora. 

Članak 22. 

(1) Članovi Skupštine mogu valjano odlučivati ako sjednici prisustvuje natpolovična 

većina redovnih članova Skupštine Studentskog zbora. 

(2) U slučaju spriječenosti redovnog člana Skupštine da prisustvuje sjednici, redovnog 

člana Skupštine zamjenjuje njegov zamjenik koji prilikom zamjenjivanja ima ista prava 

i obveze kao i redovni član Skupštine. 

(3) Zbog mogućnosti slučaja iz stavka 2 ovog članka, redovni član i njegov zamjenik 

će o tome sastaviti dokument u pisanom ili elektroničkom obliku koji moraju dostaviti 

Predsjedništvu Studentskog zbora prije održavanja sazvane sjednice. 

ČLANOVI SKUPŠTINE 

Članak 23. 

(1) Članom Skupštine može postati bilo koji student (redovni, izvanredni, apsolvent) 

Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu koji prihvaća ciljeve i djelatnosti Studentskog 

zbora u skladu sa Statutom Studentskog zbora. 

(2) Članovi Skupštine Studentskog zbora mogu biti redovni, pridruženi i počasni. 

Redovni članovi Skupštine su Predstavnici pojedinih studijskih godina redovnih 

preddiplomskih stručnih studija podružnica Studentskog zbora Zdravstvenog 

veleučilišta u Zagrebu, članovi Predsjedništva Studentskog zbora i Predstavnici 

Studentskog zbora sastavnica Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu.  

(3) Pridruženi članovi Skupštine su Predstavnici pojedinih studijskih godina 

izvanrednih preddiplomskih i specijalističkih diplomskih studija podružnica 

Studentskog zbora Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu i Predsjednici odbora i grupa. 

(4) Počasnim članom Skupštine Studentskog zbora može postati trenutni ili bivši 

student Zdravstvenog veleučilišta koji je svojim osobnim radom i zalaganjem osobito 

pridonio ostvarivanju ciljeva Studentskog zbora Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. 

Počasnog člana imenuje Skupština Studentskog zbora. 

(5) Redovni članovi Skupštine imaju pravo odlučivanja (glasa), dok pridruženi i počasni 

članovi Skupštine Studentskog zbora sudjeluju u radu Skupštine, ali bez prava 

odlučivanja. 

Članak 24. 

(1) Popis članova Skupštine Studentskog zbora koji je uvijek dostupan na uvid svim 

članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev vodi Tajnik Studentskog zbora. 

Članak 25. 

(1) Članovi Skupštine imaju prava: 

- sudjelovati u radu Skupštine Studentskog zbora, 



- birati i biti birani u tijela Studentskog zbora i Zdravstvenog veleučilišta u 

Zagrebu 

- 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 Skupštine Studentskog zbora. 

Članak 26. 

(1) Članovi Skupštine dužni su: 

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

- djelotvorno i odgovorno sudjelovati u radu tijela u koja su birani ili imenovani, 

- izvršavati preuzete obveze,  

- čuvati i podizati ugled Studentskog zbora, 

- predstavljati i zastupati mišljenja i stavove studenata od kojih je biran, 

- odgovarati za svoj rad Skupštini Studentskog zbora. 

Članak 27. 

(1) Član Skupšine 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 podzakonske propise i/ili odredbe Statuta i/ili opće akte 

Studentskog zbora, 

- izgubi mandat Predstavnika studenata pojedine studijske godine, 

- izgubi sposobnost obavljanja dužnosti, 

- izgubi status studenta. 

(2) Odluku o razrješenju člana Skupštine Studentskog zbora donosi Skupština 

Studentskog zbora natpolovičnom većinom glasova redovnih članova Skupštine. 

PREDSJEDNIŠTVO STUDENTSKOG ZBORA 

Članak 28. 

(1) Predsjedništvo Studentskog zbora sastoji se od četiri člana: Predsjednika, 

Zamjenika Predsjednika, Studentskog pravobranitelja i Tajnika Studentskog zbora. 

Članak 29. 

(1) Pravo predlaganja za člana Predsjedništva ima svaki član Skupštine, Predsjednik 

Studentskog zbora, kao i svaka Podružnica Studentskog zbora. 



(2) Članovi Predsjedništva Studentskog zbora izabiru se sukladno Pravilniku o 

izbornom postupku za provedbu izbora za Studentski zbor Zdravstvenog veleučilišta u 

Zagrebu. 

Članak 30. 

(1) Mandat članova Predsjedništva traje dvije godine. Mandat članova Predsjedništva 

može se ponoviti. Mandat članova Predsjedništva prestaje protekom dvije godine 

mandata, gubitkom statusa studenta, prihvaćanjem ostavke ili razrješenjem dužnosti. 

(2) 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 i podzakonske propise i/ili odredbe Statuta i/ili opće akte,   

- Studentskog zbora i Zdravstvenog veleučilišta, 

- izgubi sposobnost obavljanja dužnosti, 

- izgubi status studenta. 

(3) Odluku o razrješenju člana Predsjedništva donosi Skupština na prijedlog 

Predsjedništva, dvotrećinskom većinom glasova natpolovične većine redovnih članova 

Skupštine. 

Članak 31. 

(1) Nadležnost Predsjedništva Studentskog zbora: 

-  predlaže Statut Studentskog zbora, 

-  predlaže opće akte Studentskog zbora, 

-  podnosi Skupštini izvješće o radu i poslovanju Studentskog zbora, 

-  predstavlja Studentski zbor u Stručnom vijeću Zdravstvenog veleučilišta, 

-  imenuje Predstavnike studenata u Povjerenstva Zdravstvenog veleučilišta, 

-  izvršava odluke Skupštine Studentskog zbora Zdravstvenog veleučilišta, 

-  upravlja Studentskim zborom u skladu sa Zakonom, Statutom i općim aktima 

   Studentskog zbora, 

-  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 32. 

(1) Predsjedništvo Studentskog zbora obavlja poslove iz svog djelokruga na 

sjednicama Studentskog zbora. 



Članak 33. 

(1) Predsjedništvo saziva po potrebi Predsjednik ili Zamjenik Predsjednika u 

spriječenosti Predsjednika Studentskog zbora. 

Članak 34. 

(1) Predsjedništvo donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom članova 

Predsjedništva osim u onim slučajevima kad je ovim Statutom drugačije određeno. 

Članak 35. 

(1) Sva glasovanja su javna osim ako posebna odredba ne određuje tajnost 

glasovanja, odnosno ako Predsjedništvo ne odluči o tajnosti glasovanja. 

Članak 36. 

(1) U slučaju nemogućnosti obnašanja dužnosti ili prijevremenog prestanka mandata 

pojedinog člana Predsjedništva zamjenjuje ga član Studentskog zbora te se isti 

imenuje vršiteljem dužnosti, prema odluci Predsjedništva Studentskog zbora na 

vrijeme do isteka mandata prethodno izabranog člana Predsjedništva. 

PREDSJEDNIK 

Članak 37. 

(1) Predsjednika Studentskog zbora bira Skupština na mandat od dvije (2) godine. 

Mandat Predsjednika može se ponoviti. Predsjednik Studentskog zbora ujedno je i član 

Predsjedništva Skupštine Studentskog zbora. 

(2) Predsjednik Studentskog zbora: 

- predstavlja i zastupa Studentski zbor, 

- predstavlja studente u Stručnom vijeću Zdravstvenog veleučilišta s ostalim 

članovima Predsjedništva,  

- provodi odluke i zaključke Skupštine Studentskog zbora, 

- potpisuje opće akte, odluke i financijsku dokumentaciju Studentskog zbora, 

- saziva i predsjedava Skupštinom i predlaže dnevni red, 

- koordinira rad Studentskog zbora, 

- predlaže program rada i razvoja Studentskog zbora, 

- predlaže osnivanje povremenih odbora i grupa prema potrebi, 

- predlaže Skupštini kandidata za Zamjenika Predsjednika, Studentskog 

pravobranitelja i Tajnika Studentskog zbora,  

- upućuje prijedlog, izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata Skupštini 

Studentskog zbora, 

- odgovoran je za svoj rad Skupštini Studentskog zbora, 

- u slučaju odsutnosti mijenja ga Zamjenik Predsjednika, 

- sudjeluje u radu Vijeća studenata Veleučilišta i Visokih škola Republike 

Hrvatske, 



- obavlja druge poslove utvrđene Zakonom,ovim Statutom ili posebnom 

odlukom Skupštine. 

Članak 38. 

(1) 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 zakonske i podzakonske propise i/ili odredbe Statuta i/ili opće akte 

Studentskog zbora, 

- izgubi sposobnost obavljanja dužnosti, 

- izgubi status studenta. 

(2) Odluku o razrješenju Predsjednika Studentskog zbora donosi Skupština 

Studentskog zbora dvotrećinskom većinom glasova redovnih članova Skupštine. 

Članak 39. 

(1) U slučaju nemogućnosti obnašanja dužnosti ili prijevremenog prestanka mandata 

Predsjednika Studentskog zbora, zamjenjuje ga član Studentskog zbora te se isti 

imenuje vršiteljem dužnosti prema odluci Predsjedništva Studentskog zbora. 

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA 

Članak 40. 

(1) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika Studentskog zbora zamjenjuje 

ga Zamjenik Predsjednika u svim poslovima. Na prijedlog Predsjednika Studentskog 

zbora, Skupština bira i imenuje Zamjenika Predsjednika Studentskog zbora na mandat 

od dvije (2) godine. Mandat Zamjenika Predsjednika može se  ponoviti. Zamjenik 

Predsjednika je ujedno i član Predsjedništva Skupštine Studentskog zbora. 

(2) Plan aktivnosti Zamjenika Predsjednika određuje se na sjednicama Predsjedništva. 

Članak 41. 

(1) Zamjenik Predsjednika 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 zakonske i podzakonske propise i/ili odredbe Statuta i/ili opće akte 

Studentskog zbora, 

- izgubi sposobnost obavljanja dužnosti, 



- izgubi status studenta. 

(2) Odluku o razrješenju Zamjenika Predsjednika Studentskog zbora donosi Skupština 

Studentskog zbora dvotrećinskom većinom glasova redovnih članova Skupštine. 

Članak 42. 

(1) U slučaju nemogućnosti obnašanja dužnosti ili prijevremenog prestanka mandata 

Zamjenika Predsjednika Studentskog zbora, zamjenjuje ga član Studentskog zbora te 

se isti imenuje vršiteljem dužnosti prema odluci Predsjedništva Studentskog zbora. 

TAJNIK 

Članak 43. 

(1) Na prijedlog Predsjednika Studentskog zbora, Skupština bira i imenuje Tajnika 

Studentskog zbora na mandat od dvije (2) godine. Mandat Tajnika može se ponoviti. 

Tajnik Studentskog zbora ujedno je i član Predsjedništva Skupštine Studentskog 

zbora. 

Članak 44. 

(1) Tajnik Studentskog zbora: 

- dužan je voditi zapisnik Skupštine Studentskog zbora, 

- pomaže u radu Predsjedniku Studentskog zbora, 

- skrbi o pripremi materijala za sjednice Skupštine, 

- vodi administraciju, dokumentaciju i arhivu Studentskog zbora, 

- vodi evidenciju članova, 

- prema potrebi obavlja druge poslove bitne za rad Studentskog zbora. 

Članak 45. 

(1) Tajnik 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 zakonske i podzakonske propise i/ili odredbe Statuta i/ili opće akte 

Studentskog zbora, 

- izgubi sposobnost obavljanja dužnosti, 

- izgubi status studenata. 

(2) Odluku o razrješenju Tajnika Studentskog zbora donosi Skupština Studentskog 

zbora dvotrećinskom većinom glasova redovnih članova Skupštine. 



Članak 46. 

(1) U slučaju nemogućnosti obnašanja dužnosti ili prijevremenog prestanka mandata 

Tajnika Studentskog zbora, zamjenjuje ga član Studentskog zbora te se isti imenuje 

vršiteljem dužnosti prema odluci Predsjedništva Studentskog zbora. 

PRAVOBRANITELJ 

Članak 47. 

(1) Na prijedlog Predsjednika Studentskog zbora, Skupština bira i imenuje 

Studentskog Pravobranitelja Studentskog zbora na mandat od dvije (2) godine. 

Mandat Studentskog Pravobranitelja može se ponoviti. Studentski Pravobranitelj 

Studentskog zbora ujedno je i član Predsjedništva Skupštine Studentskog zbora. 

Članak 48. 

(1) Studentski Pravobranitelj: 

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

s nadležnim tijelima Zdravstvenog veleučilišta, 

- savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava, 

- može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih 

prava, 

- obavlja druge poslove utvrđene Zakonom, ovim Statutom ili posebnom 

odlukom Skupštine Studentskog zbora. 

Članak 49. 

(1) Studentski Pravobranitelj 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 zakonske i podzakonske propise i/ili odredbe Statuta i/ili opće akte 

Studentskog zbora, 

- izgubi sposobnost obavljanja dužnosti, 

- izgubi status studenata. 

(2) Odluku o razrješenju Studentskog Pravobranitelja Studentskog zbora donosi 

Skupština Studentskog zbora dvotrećinskom većinom glasova redovnih članova 

Skupštine. 

Članak 50. 

(1) U slučaju nemogućnosti obnašanja dužnosti ili prijevremenog prestanka mandata 
Pravobranitelja Studentskog zbora, zamjenjuje ga član Studentskog zbora te se isti 
imenuje vršiteljem dužnosti prema odluci Predsjedništva Studentskog zbora. 



ODBORI I GRUPE 

Članak 51. 

(1) Za obavljanje svojih djelatnosti Skupština i Predsjedništvo Studentskog zbora može 

osnovati stalne i povremene odbore i grupe. 

(2) Odbori i grupe su radna tijela Studentskog zbora i mogu biti stalni ili povremeni 

ovisno o tome da li djeluju neprestano ili se osnivaju po potrebi radi rješavanja 

konkretnih problema. 

(3) Odbori i grupe mogu nositi i nazive poput: ureda, sekcije, odjela i ostalih nazivlja 

koje odobri Skupština Studentskog zbora. 

Članak 52. 

(1) Odbori i grupe mogu biti: 

- za kulturu, 

- za sport, 

- za studentski standard, 

- za edukaciju, 

- za volonterske i humanitarne aktivnosti, 

- za stručno usavršavanje i znanstveni rad, 

- za studentski list, 

- za suradnju i razmjenu, 

- za druga područja prema odluci Skupštine ili Predsjedništva. 

Članak 53. 

(1) Osnivanjem odbora i grupa, stalnih ili povremenih, Skupština i Predsjedništvo 

Studentskog zbora određuju zadatke, ciljeve, broj članova te imenuju Predsjednika 

odbora i grupa.  

(2) Rad odbora i grupa može se urediti posebnim Poslovnikom Skupštine ili 

Predsjedništva. 

Članak 54. 

(1) Odbori i grupe: 

- organiziraju i vode izradu studentskih projekata, 

- organiziraju stručne skupove, 

- mogu izdavati publikacije u svezi sa svojim područjem djelovanja, 

- daju stručna mišljenja, 

- predlažu Skupštini provedbene mjere. 

Članak 55. 

(1) Predsjednik odbora ili grupe: 

- pridruženi je član Skupštine Studentskog zbora, 

- 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 Skupštini Studentskog zbora, 

- obavlja druge poslove u skladu sa Statutom te odlukama Skupštine i 

Predsjedništva Studentskog zbora. 

Članak 56. 

(1) Odbori su odgovorni za svoj rad Skupštini, Predsjedniku i Predsjedništvu 

Studentskog zbora. 

(2) Predsjednik odbora i grupa donosi godišnji plan rada odbora i grupa Skupštini 

Studentskog zbora na razmatranje te krajem tekuće akademske godine podnosi 

izvješće Skupštini o radu odbora i grupa. 

(3) Predsjednika odbora i grupa bira i smjenjuje Skupština Studentskog zbora, ako 

Pravilnikom nije drugačije određeno. O prestanku rada odbora i grupa odlučuje 

Skupština Studentskog zbora natpolovićnom većinom glasova redovnih članova. 

IV. STUDENTSKE UDRUGE

Članak 57. 

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

djelatnostima na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, sukladno Zakonu o 

studentskom zboru i Zakonu o udrugama. 

Članak 58. 

(1) Odnos udruge i Studentskog zbora pobliže se određuje Statutom Studentskog 

zbora ili Statutom udruge, a može se opisati i posebnom Odlukom Skupštine 

Studentskog zbora. 

V. FINANCIRANJE STUDENTSKOG ZBORA 

Članak 59. 

(1) Financiranje Studentskog zbora utvrđeno je Pravilnikom o financiranju Studentskog 

zbora i studentskih projekata  Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. 

Članak 60. 

(1) Studentski zbor stječe sredstva za obavljanje svoje djelatnosti sukladno Zakonu o 

studentskom zboru. 

(2) Odluku o raspoređivanju sredstava donosi Predsjedništvo Studentskog zbora. 



VI. NADZOR NAD RADOM

Ölanak 61.
(1) Nadzor nad zakonitoðóu rada iopóih akata obavlja Ministarstvo znanosti,

obrazovanja i sporta u skladu s posebnim Zakonom.
(2) Nadzor nad namjenskom uporabom novöanih sredstava obavlja se u skladu s

posebnim propisima.
(3) PredsjedniStvo Studentskog zbora podnosi Struönom vijeóu Zdravstvenog

veleuöili5ta izvje5óe o radu Studentskog zbora i utroöku svih sredstava kojima se

raspolagalo tijekom akademske godine.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Ölanak 62.
(1) Ovaj Statut stupa na snagu danom donoðenja od strane Struönog vijeóa

Zdravstvenog veleuöili5ta u Zagrebu.

Ölanak 53.
(1) Stupanjem na snagu ovoga Statuta, stavlja se van snage Statut Studentskog zbora
Zdravstvenog veleuöili5ta u Zagrebu od 30.listopada2014. godine.

U Zagrebu, 04.listopada 2016.

r.sc. KreSimir Rotim




