
Na temelju Članka 7. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (“Narodne
novine” br. 71/07), na prijedlog Studentskog zbora Visokog evanđeoskog teološkog učilišta u Osijeku - 
visoke škole (u daljnjem tekstu: Učilište), Stručno vijeće Učilišta na svojoj 5. sjednici održanoj dana 24.
studenog 2021. godine donijelo je 

STATUT STUDENTSKOG ZBORA
VISOKOG EVANĐEOSKOG TEOLOŠKOG UČILIŠTA U OSIJEKU - VISOKE ŠKOLE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Studentski zbor Učiliša studentsko je izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata,
sudjeluje u radu i odlučivanju u tijelima Učilišta te predstavlja studente 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 2.

(1) Temeljni akt Studentskog zbora jest Statut.
(2) Statutom se pobliže određuju temeljne odredbe i ustrojstvo Studentskog zbora, način odlučivanja 
njegovih tijela te druga pitanja od značenja za rad Studentskog zbora u skladu sa Zakonom.
(3) Statut Studentskog zbora donosi Stručno vijeće Učilišta na prijedlog Studentskog zbora.

Članak 3.

(1) Studentski zbor kao posebna organizacijska cjelina djeluje u okviru Učilišta i sudjeluje u
pravnom prometu pod nazivom: Studentski zbor Visokog evanđeoskog teološkog učilišta u Osijeku - 
visoke škole.
(2) Skraćeni naziv Studentskog zbora Učilišta glasi: SZ VETU.
(3) Sjedište Studentskog zbora je u Osijeku, Cvjetkova 34, u prostorijama Učilišta.

Članak 4.

(1) Studentski zbor Učilišta ima svoj pečat.
(2) Pečat Studentskog zbora Učilišta je okruglog oblika, promjera 3,5 centimetara. U sredini kruga
nalazi se kršćanski simbol ribe i ispod simbola stoje riječi STUDENTSKI ZBOR okružen
kružnicom. Oko ove kružnice, uz obod stoje riječi VISOKO EVANĐEOSKO TEOLOŠKO
UČILIŠTE U OSIJEKU i okruženo je drugom kružnicom.

II. ZADAĆE STUDENTSKOG ZBORA

Članak 5.

Zadaće Studentskog zbora Učilišta jesu:
-  bira studentske predstavnike u Stručno vijeće i druga tijela Učilišta,
- donosi plan i program rada Studentskog zbora,
- imenuje studentskog pravobranitelja na način utvrđen ovim Statutom,
- brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu,
ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente Učilišta,
- predlaže Stručnom vijeću plan financiranja studentskih aktivnosti,
- potiče izvannastavne aktivnosti studenata Učilišta,



- obavlja druge poslove od interesa za studente Učilišta.

III. TIJELA STUDENTSKOG ZBORA VETU-a

Članak 6.

(1) Studentski zbor čine izabrani predstavnici studenata koji su izabrani na način i po postupku 
predviđenim Pravilnikom o postupku izbora studentskih predstavnika u Studentski zbor Učilišta.

Članak 7.

Mandat članova Studentskog zbora započinje početkom akademske godine koja slijedi nakon 
provedenih izbora. 

Članak 8.

(1) Mandat članova Studentskog zbora traje dvije godine i može se jednom ponoviti.
(2) Član Studentskog zbora Učilišta može biti razriješen dužnosti prije isteka mandata na koje je 
izabran:
- prestankom statusa studenta
- sam zatraži razrješenje
- ako student u posljednje dvije godine studija nije sakupio minimalno 60 ECTS bodova
- ako zbog objektivnih okolnosti nije u stanju obavljati dužnost
- ako ne sudjeluje u radu Studentskog zbora i tijelima Studentskog zbora bez opravdanog
razloga najmanje tri mjeseca u tijeku akademske godine
- svojim ponašanjem teško povrijedi ugled Studentskog zbora Učilišta.
(3) Odluka o razrješenju donosi se većinom od ukupnog broja članova Studentskog
zbora.

(4) U slučaju prestanka mandata članu Studentskog zbora prije isteka vremena na koji je
izabran, zamjenjuje ga njegov zamjenik odnosno kandidat za studentskog predstavnika koji je
sljedeći na izbornoj listi, a ako to nije moguće, provest će se izbori za novog člana
Studentskog zbora. Tako izabrani član ima mandat koji odgovara mandatu člana umjesto
kojega je izabran.

Članak 9.

Studentski zbor:
1. bira i razrješuje predsjednika, zamjenika i studentskog pravobranitelja;
2. utvrđuje prijedlog Statuta;
3. donosi program rada Studentskog zbora;
4. imenuje i razrješava predstavnike studenata u Stručno vijeće i druga tijela u kojima su potrebni 
predstavnici studenata;
5. donosi opće akte;
6. imenuje stručna tijela Studentskog zbora;
7. donosi proračun i godišnji obračun (završni račun) Studentskog zbora koji potvrđuje Stručno
vijeće;
8. prihvaća izvješća o radu tijela Studenskog zbora;
9. razmatra problematiku studiranja, studentskog standarda, reforme studija i druga pitanja važna
za položaj studenata i kvalitetu studija te donosi zaključke koji obvezuju druga tijela Studentskog zbora;
10. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i ovim Statutom. 



Članak 10.

(1) Studentski zbor saziva predsjednik Studentskog zbora, u pravilu jednom u tri mjeseca. Studentski 
zbor se saziva pisanim putem ili elektroničkom poštom upućenom pozivom koji sadržava najmanje dan,
sat i mjesto održavanja sjednice, prijedlog dnevnog reda i dokumentaciju nužnu za razmatranje 
pojedinih pitanja. Poziv za sjednicu Studentskog zbora šalje se najmanje sedam dana prije održavanja
sjednice.
(2) Ako predsjednik na prijedlog najmanje 4 člana ne sazove Studentski zbor u roku od 15 dana,
Studentski zbor mogu sazvati predlagatelji.

Članak 11.

(1) Dnevni red sjednice predlaže predsjednik Studentskog zbora, a utvrđuje Studentski zbor. 
Studentskim zborom predsjeda predsjednik Studentskog zbora ako Studentski zbor ne odluči drukčije.
(2) O sjednici Studentskog zbora vodi se zapisnik koji sadrži: popis nazočnih, dnevni red, zaključke o
svakoj točki dnevnog reda te potpis zapisničara i predsjedavajućega.
(3) Studentski zbor može raditi i donositi odluke ako joj nazoči natpolovična većina izabranih članova, a
donosi odluke većinom glasova nazočnih članova izuzevši slučajeve koje predviđa ovaj Statut
ili opći akt Studentskog zbora.

Članak 12.

Rad Studentskog zbora i način donošenja odluka pobliže će se propisati Poslovnikom o radu 
Studentskog zbora.

Predsjednik Studentskog zbora

Članak 13.

(1) Predsjednika Studentskog zbora bira Studentski zbor na mandat od godine dana koji se može jednom
ponoviti.
(2) Predsjednik se bira većinom glasova ukupnog broja članova Studentskog zbora. Ako ni jedan 
kandidat nije dobio takvu većinu, u drugom krugu izbora, u koji ulaze dva kandidata s najvećim brojem
glasova, smatra se izabranim kandidat koji je dobio većinu glasova nazočnih.
(3) Predsjednik:
- predstavlja i zastupa Studentski zbor;
- predsjedava Studentskim zborom te im predlaže dnevni red;
- predlaže program rada i razvoja Studentskog zbora;
- između sjednica Studentskog zbora vodi tekuće poslovanje Studentskog zbora;
- potpisuje opće akte i financijsku dokumentaciju Studentskog zbora;
- predstavlja Studentski zbor u Stručnom vijeću Učilišta, odnosno predstavnik je studenata;
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Zamjenik predsjednika Studentskog zbora

Članak 14.
(1) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika Studentskog zbora zamjenjuje zamjenik 
predsjednika. 
(2) Zamjenika predsjednika Studentskog zbora imenuje Studentski zbor natpolovičnom većinom 
glasova nazočnih članova Studentskog zbora.
(3) Zamjenika predsjednika također bira Studentski zbor. Mandat zamjenika odgovara mandatu
predsjednika.



Članak 15.

Sva tijela Studentskog zbora mogu biti razriješena dužnosti zbog nezadovoljavajućeg obavljanja
poslova prema postupku koji odgovara onome za njihov izbor.

Studentski pravobranitelj

Članak 16.

Učilište ima studentskog pravobranitelja kojega bira Studentski zbor na mandat od jedne godine koji se
može ponoviti. Način izbora pravobranitelja odgovara onome za izbor predsjednika.

Članak 17.

Studentski pravobranitelj:
- prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima
Učilišta;
- savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava;
- može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava;
- s nadležnim tijelima Učilišta raspravlja o pitanjima ostvarivanja prava studenata;
- obavlja druge poslove od interesa za ostvarivanje prava studenata.

Članak 18.

Studentski pravobranitelj može koristiti prostorije Učilišta, koje mu također može osigurati 
administrativno tehničku pomoć.

Članak 19.

Studentski pravobranitelj Učilišta obvezan je o svom radu podnijeti izvješće Studentskom zboru 
najmanje jednom u tri (3) mjeseca.

IV. FINANCIRANJE STUDENTSKOG ZBORA SVEUČILIŠTA

Članak 20.

Studentski zbor može stječi sredstva za obavljanje svoje djelatnosti:
1. putem traženja opravdanih sredstava iz proračuna Učilišta; 
2. od zaklada, fondacija, fondova, darovnica i projekata;
3. iz drugih izvora ako su u skladu sa zadaćama Studentskog zbora.

Članak 21.

Odluku o raspoređivanju sredstava donosi Studentski zbor na prijedlog predsjedništva Studentskog 
zbora.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Ovaj Statut stupa na snagu sedmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Učilišta. 
Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut Studentskog zbora Učilišta od 2017. godine. 



Osijek, 24. studenog 2021. godine

Visoko evanđeosko teološko učilište Visoko evanđeosko teološko učilište
Studentski zbor      Stručno vijeće
Predsjednika Dekan

________________________ ________________________
Roko Bunčić dr. sc. Peter Kuzmič

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Učilišta dana 24. studenog 2021. godine, a stupio je na 
snagu dana 1. prosinca 2021. godine


