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Temeljem Čl. 7. Zakona o Studentskom vijeću i drugim studentskim organizacijama (Narodne 
novine UrBroj: 71-05-03/1-07-2.) i Čl. 27. Statuta Visoke škole za informacijske tehnologije 
u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Statut), Stručno vijeće Visoke škole za informacijske 
tehnologije (u daljnjem tekstu: Stručno vijeće) na prijedlog v.d. Predsjednika Studentskog 
vijeća Visoke škole za informacijske tehnologije (u daljnjem tekstu: Predsjednik) donijelo je 
na sjednici održanoj 18.01.2012. 
 
 

STATUT 
STUDENTSKOG VIJEĆA VISOKE ŠKOLE ZA 

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE  
 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Studentsko vijeće Visoke škole za informacijske tehnologije u Zagrebu (u daljnjem tekstu: 
Studentsko vijeće) za temeljni akt ima Statut studentskog vijeća Visoke škole za 
informacijske tehnologije (u daljnjem tekstu: Statut studentskog vijeća), kojim se pobliže 
ureñuje ustrojstvo Studentskoga vijeća, načini odlučivanja putem tijela Studentskog vijeća, te 
ostala pitanja. 

Članak 2. 

Statut studentskog vijeća donosi Stručno vijeće na prijedlog Predsjednika. 

Članak 3. 

Naziv Studentskog vijeća je Studentsko vijeće Visoke škole za informacijske tehnologije u 
Zagrebu. 

Članak 4. 

Sjedište Studentskog vijeća nalazi se u sjedištu Visoke škole za informacijske tehnologije(u 
daljnjem tekstu: Škola). 

Članak 5. 

Studentsko vijeće je studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, 
sudjeluje u radu Stručnog vijeća i predstavlja studente u sustavu visokoga obrazovanja. 

Članak 6. 

Studentsko vijeće je nepolitička, nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija koja poštuje 
načelo o nedopustivosti diskriminacije zbog rase, spola, jezika, vjere, političkoga ili drugog 
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uvjerenja, nacionalnoga ili socijalnoga podrijetla, imovine, roñenja, naobrazbe i društvenoga 
položaja. 

Članak 7. 

Djelatnost Studentskog vijeća usmjerena je prema punom razvitku ljudske osobnosti, 
učvršćivanju poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda u skladu s Ustavom Republike 
Hrvatske. 

II.  ZADAĆE STUDENTSKOG VIJEĆA 

Članak 8. 

Zadaće Studentskog vijeća: 
● bira Predsjednika i Zamjenika Studentskog vijeća, 
● donosi plan i program Studentskog vijeća, 
● bira studentskog pravobranitelja, 
● brine o kvaliteti života studenata, a posebice kvaliteti studijskog procesa, studentskom 

standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente,  
● predlaže Stručnom vijeću Plan financiranja studentskih aktivnosti, 
● potiče i osmišljava izvannastavne aktivnosti studenata, 
● donosi opće akte Studentskog vijeća, te 
● obavlja i druge poslove od interesa za studente Škole. 

III.  TIJELA STUDENTSKOG VIJE ĆA 

Članak 9. 

Predsjednik predstavlja i zastupa Studentsko vijeće, koordinira njegov rad i obavlja druge 
poslove predviñene Statutom Studentskoga vijeća i općim aktima Škole. 
 
Predsjednika bira Studentsko vijeće natpolovičnom većinom prisutnih članova na prvoj 
sjednici Studentskog vijeća u tekućoj akademskoj godini. 
 
Zamjenik Predsjednika Studentskog vijeća (u daljnjem tekstu: Zamjenik) mijenja 
Predsjednika. 
 
Zamjenika bira Studentsko vijeće natpolovičnom većinom prisutnih članova na prvoj sjednici 
Studentskog vijeća u tekućoj akademskoj godini. 
 
Mandat Predsjednika i Zamjenika traje akademsku godinu i može se jednom ponoviti. 

Članak 10. 

Mandat članova studentskog vijeća traje dvije godine i može se jednom ponoviti. 
 
Mandat člana prestaje: 
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• prestankom statusa studenta, 
• danom podnošenja ostavke, 
• ukoliko natpolovična većina članova Studentskog vijeća zatraži ostavku,   
• ako član zbog objektivnih okolnosti nije u stanju obavljati dužnost, te 
• u ostalim slučajevima predviñenim statutom Studentskoga vijeća. 

 
U slučaju prestanka mandata člana Studentskoga vijeća 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, provest će se izbori za novog člana 
Studentskoga vijeća. Tako izabrani član ima mandat koji odgovara mandatu člana umjesto 
kojega je izabran. 

Članak 11. 

U Studentskom vijeću Škole ustrojeni su : 
• odbor za studentski standard 
• odbor za nastavu i znanost 
• odbor za izvannastavne aktivnosti 

Članak 12. 

Odbori su radna tijela Studentskoga vijeća. 
 
Odbori se ustrojavaju prema potrebi. 
 
Odbori broje najmanje dva člana i predsjednika. 

Članak 13. 

Odbori nemaju pravo zastupati Studentsko vijeće. Zadatak odbora je pomaganje u radu i 
ispunjavanju programa Studentskoga vijeća, a u skladu s područjima djelovanja.  

Članak 14. 

Predsjednika odbora i članove odbora bira i razrješava Studentsko vijeće.  
 
Mandat predsjednika odbora i članova odbora traje jednu akademsku godinu. 

IV.  SASTAV I NAČIN RADA STUDENTSKOG VIJE ĆA 

Članak 15. 

Član Studentskog vijeća može biti samo student Škole koji se svojevoljno prijavioi 
zadovoljava uvjete za člana Studentskog vijeća. 
 
Uvjeti za člana Studentskog vijeća: 

- prvi upis prve akademske godine ili 
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- prvi upis tekuće akademske godine, a u prethodnoj godini je položeno minimalno 

50% upisanih ECTS i 
- izvršavanje svih studentskih obaveza propisanih Statutom. 

 
Broj članova Studentskog vijeća iznosi 15% od ukupnog broja članova Stručnog vijeća. 
 
Svi članovi Studentskog vijeća učestvuju u radu kao ravnopravni članovi Stručnog vijeća. 
 
U slučaju da se svojevoljno prijavi više od 15% od ukupnog broja članova Stručnog vijeća 
koji zadovoljavaju uvjete za člana Studentskog vijeća raspisuju se izbori prema ovom Statutu. 

Članak 16. 

Studentsko vijeće radi na sjednicama koje saziva Predsjednik po potrebi, a najmanje tri puta u 
semestru tekuće akademske godine. 
 
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Studentskoga vijeća na pisani zahtjev jedne četvrtine 
članova Studentskog vijeća. Takav zahtjev sadrži i prijedlog dnevnoga reda. 
 
Ako Predsjednik ne sazove sjednicu u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva, 
predlagatelji mogu sami sazvati sjednicu. 

Članak 17. 

Studentsko vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna natpolovična 
većina članova. 
 
Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova. 
 
O radu sjednice vodi se zapisnik koji sadrži najmanje: popis nazočnih, dnevni red, zaključke 
po svakoj točki dnevnog reda, te potpis zapisničara i predsjedavajućeg. 

V. BIRAČKO PRAVO I IZBORI 

Članak 18. 

U izborima za Studentsko vijeće imaju pravo birati svi studenti sukladno odredbama Statuta 
Škole i Statuta studentskog vijeća. 

Članak 19. 

Izbori za članove Studentskog vijeća održavaju se u pravilu početkom zimskog semestra 
svake druge akademske godine. 
 
Posebnim općim aktom studentskog vijeća propisuje se izborni postupak, a posebice: 

• način predlaganja i utvrñivanja kandidata, 
• način provedbe izbora, 
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• voñenje 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, 
• način postupanja za slučaj jednakog broja glasova pojedinih kandidata, 
• prigovor na tijek i rezultate izbornog postupka, 
• sastav i djelokrug povjerenstva za prigovore. 

Članak 20. 

Izbore raspisuje Dekan najmanje 7 dana prije njihova održavanja i imenuje v.d. Predsjednika 
Studentskog vijeća koji provodi izbore i formira prvi saziv Studentsko vijeće. 

VI.  FINANCIRANJE RADA STUDENTSKOGA VIJE ĆA 

Članak 21. 

Rad Studentskoga vijeća financira se: 
• od zaklada, fondacija i darovnica, 
• iz drugih izvora, ako su u skladu sa zadaćama Studentskoga vijeća, te ako to nije u 

suprotnosti sa zakonom ili Statutom Škole. 

Članak 22. 

Studensko vijeće raspisat će javni natječaj za financiranje studentskih programa koje provede 
studentska organizacija ili pojedini studenti. 
 
Studentsko vijeće koje je raspisalo javni natječaj ne može na natječaj prijaviti svoj Studentski 
program. 

Članak 23. 

Studentsko vijeće osnovat će povjerenstva za provedbu natječaja. Dva člana povjerenstva čine 
studenti imenovani od strane Studentskog vijeća, a jednog člana imenuje Stručno vijeće. 
 
Član povjerenstva ne može biti student pojedinac ili osoba koja je član studentske organizacije 
koja je prijavila program na natječaj. 

Članak 24. 

Povjerenstvo iz prethodnog članka podnosi prijedloge raspodjele financijskih sredstava. 
 
Stručno vijeće donosi Odluku o raspodjeli financijskih sredstava, a na prijedlog Studentskoga 
vijeća. 
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VII.  NADZOR  NAD OBAVLJANJEM  DJELATNOSTI 

STUDENTSKOG VIJEĆA 

Članak 25. 

Nadzor nad obavljanjem djelatnosti Studentskoga vijeća obavlja Škola, sukladno svom 
Statutu. 

VIII.  STUDENTSKI PRAVOBRANITELJ 

Članak 26. 

Studentsko vijeće bira izmeñu prijavljenih kandidata Studentskog pravobranitelja (u daljnjem 
tekstu: Pravobranitelj)natpolovičnom većinom prisutnih članova na prvoj sjednici 
Studentskog vijeća u tekućoj akademskoj godini. 
 
Mandat Pravobranitelja traje godinu dana i može se jednom ponavljati. 
 
Za Pravobranitelja može biti izabran student koji ispunjava uvjete za člana Studentskoga 
vijeća propisane ovim Statutom ali ne mora biti član Studentskog vijeća. 

Članak 27. 

Pravobranitelj: 
• prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s 

nadležnim tijelima Škole. 
• savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava, 
• može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava. 

Članak 28. 

Na razrješenje Pravobranitelja na odgovarajući način primjenjuju se odredbe o razrješenju 
Predsjednika i Zamjenika. 

IX.  PREDSTAVNICI STUDENATA U STRUČNOM VIJE ĆU ŠKOLE 

Članak 29. 

Svi članovi Studentskog vijeća, njih 15% od ukupnog broja članova Stručnog vijeća, su 
predstavnici studenata u Stručnom vijeću. 

X. ZAKLJU ČNE ODREDBE 

Članak 30. 

Opći akti propisani ovim Statutom donijet će se na način propisan ovim Statutom u roku od tri 
(3) mjeseca od stupanja na snagu ovog Statuta. 
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Članak 31. 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave na službenim web stranicama 
Škole. 
 
Klasa:  602-04/06-01/17 
Ur. broj: 251-501-10-12-001 
Zagreb,  18.01.2012. 
 

 
v.d. Predsjednika 
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