TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU
Vrbik 8
10000 Zagreb
STATUT STUDENTSKOG ZBORA
TEHNIČKOG VELEUČILIŠTA U ZAGREBU

Zagreb, studeni 2008.
Na temelju članka 7. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama ("Narodne
novine" broj 71/07.) i prijedloga Statuta Studentskog zbora Veleučilišta, te članka 36. i 111. Statuta
Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, Stručno vijeće Veleučilišta - na svojoj 2. redovitoj sjednici održanoj
18. studenog 2008. godine, donosi

STATUT
STUDENTSKOG ZBORA TEHNIČKOG VELEUČILIŠTA U ZAGREBU
OPĆE ODREDBE
Statut
Članak 1.
Temeljni akt Studentskog zbora Tehničkog veleučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: SZTVZ) jest
Statut SZTVZ-a koji se temelji na Zakonu o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama
(NN br. 71/07) (u daljnjem tekstu: Zakon).
Način donošenja, izmjene i dopuna statuta
Članak 2.
Statut SZTVZ-a donosi Stručno vijeće Tehničkog veleučilišta u Zagrebu na prijedlog Skupštine SZTVZ-a.
Izmjene i dopune Statuta SZTVZ-a donose se na isti način kao i sam statut SZTVZ-a.

Studentski zbor
Članak 3.
SZTVZ je studentsko predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u odlučivanju u
tijelima Veleučilišta i predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja.
Članak 4.

Studentski zbor Tehničkog veleučilišta u Zagrebu čine studentski predstavnici i njihovi zamjenici.
Studentski predstavnici i njihovi zamjenici izabrani su u skladu sa Zakonom te Pravilnikom o izbornom
postupku za provedbu izbora za Studentski zbor Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.

Nestranačko i nepolitičko tijelo
Članak 5.
SZTVZ-a je nepolitičko, nestranačko, nevladino i neprofitabilno tijelo studenata na Tehničkom
veleučilištu u Zagrebu koje poštuje načelo o nedopustivosti diskriminacije zbog rase, spola, jezika,
vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovine, rođenja,
naobrazbe i društvenog položaja.

Korištenje naziva i grba
Članak 6.
U okviru svojih temeljnih djelatnosti tijela SZTVZ-a imaju pravo i obvezu služiti se nazivom, grbom i
pečatom SZTVZ-a.

NAZIV, SJEDIŠTE I PEČAT
Naziv
Članak 7.

Naziv Studentskog zbora je: Studentski zbor Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.
Skraćeni naziv je SZTVZ.
U svom djelovanju izvan granica Republike Hrvatske SZTVZ-a nastupa pod engleskim nazivom:
Student Union of The Polytehnic of Zagreb.
Skraćeni naziv međunarodne inačice je SUTVZ.
Sjedište
Članak 8.
Sjedište SZTVZ-a je u Zagrebu, Vrbik 8.

Pečat
Članak 9.
Pečat SZTVZ-a okruglog je oblika.
U sredini je grb Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, a okolo grba u kružnom pojasu stoji natpis
„Studentski zbor Tehničkog veleučilišta u Zagrebu“.
Pečat je promjera 33 milimetra.
Članak 10.
U okviru svojih temeljnih djelatnosti, tijela SZTVZ-a imaju se pravo služiti nazivom i grbom te ih u
cijelosti ili djelomično unositi u svoja obilježja.

NAČELA I TEMELJNE ZADAĆE

Načelo demokracije
Članak 11.
SZTVZ i njegova tijela organizirani su na demokratski način.

Načelo javnosti
Članak 12.
Djelovanje SZTVZ-a je javno.
Sjednice tijela SZTVZ-a su javne.
Na sjednice tijela SZTVZ-a mogu se pozvati i predstavnici pojedinih javnih medija, osim u situacijama
kada tijela SZTVZ-a u svojim pravima to definiraju drugačije.

Temeljne zadaće
Članak 13.
Temeljne zadaće SZTVZ-a jesu djelovanje studenata u tijelima Tehničkog veleučilišta u Zagrebu,
ustrojstvenim jedinicama Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, te briga o:
- ustroju i provedbi studentskih programa na području visoke naobrazbe, znanosti,
kulture, sporta, tehničke kulture i drugih područja od interesa za studente Tehničkog veleučilišta u
Zagrebu;
- ustroju i provedbi programa koji utječu na socijalno – ekonomski položaj studenta
Tehničkog veleučilišta u Zagrebu;
- Imenovanju predstavnika studenata u tijela međunarodnih studentskih organizacija i
drugih organizacija u kojima sudjeluju predstavnici studenata Tehničkog veleučilišta u Zagrebu kojih
je članica Republika Hrvatska;
- Davanju prijedloga o praćenju i poboljšanju socijalnog i ekonomskog položaja
studenata Tehničkog veleučilišta u Zagrebu;
- Davanju poticaja za donošenje ili promjene propisa od interesa za studente
Tehničkog veleučilišta u Zagrebu;
- Davanju pomoći i savjetovanje studenata o njihovim pravima.
Djelovanje
Članak 14.
SZTVZ djeluje na području djelovanja Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.

TIJELA STUDENTSKOG ZBORA TEHNIČKOG VELEUČILIŠTA U ZAGREBU

Tijela
Članak 15.
Tijela SZTVZ-a su:
• Skupština
• Predsjedništvo
• Predsjednik
• Predstavništvo studenata pri Stručnom vijeću Veleučilišta (u daljnjem tekstu:SVV)
• Predstavništvo studenata u ustrojstvenim jedinicama
• Odbori i ostala radna tijela

SKUPŠTINA STUDENTSKOG ZBORA TEHNIČKOG VELEUČILIŠTA U ZAGREBU
Članak 16.
Skupštinu SZTVZ-a čine svi predstavnici studenata sa svih studija (stručnih i specijalističkih) na
Tehničkom Veleučilištu u Zagrebu. Način izbora studentskih predstavnika definiran je pravilnikom o
izborima.

Članak 17.
Skupština SZTVZ-a:
• Donosi prijedlog Statuta SZTVZ-a dvotrećinskom većinom prisutnih članova Skupštine SZTVZ-a na
prijedlog Statutarnog odbora;
• Bira i razrješuje predsjednika SZTVZ-a tajnim glasovanjem;
• Bira i razrješuje ostale članove predsjedništva SZTVZ-a tajnim glasovanjem;
• Bira predstavnike studenata u Stručnom vijeću Tehničkog veleučilišta u Zagrebu na prijedlog
Predsjednika SZTVZ-a;
• Osniva odbore i ostala radna tijela;
• Bira članove u odbore i ostala radna tijela SZTVZ-a;
• Donosi plan i program rada SZTVZ-a;
• Donosi opće akte SZTVZ-a;
• Imenuje članove iz redova SZTVZ-a u Povjerenstvo za provedbu Natječaja za studentske programe
sukladno Pravilniku o financiranju Studentskog zbora i studentskih programa;
• Donosi proračun SZTVZ-a, na prijedlog Predsjedništva SZTVZ-a;
• Odlučuje o radu i poslovanju SZTVZ-a;
• Odobrava izviješće o radu, poslovanju i zaključnom računu SZTVZ-a, te o tome donosi odluke;
• Bira i razrješuje studentskog pravobranitelja;
• Imenuje članove odbora i ostalih radnih tijela;
• Donosi poslovnike;
• Odlučuje o dodjeli nagrada SZTVZ-a;
• Bira predstavnike u odgovarajuće organizacije, ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač
visoko učilište;
• Donosi ostale odluke bitne za poslovanje SZTVZ-a.

Sjednice Skupštine
Članak 18.
Skupština SZTVZ-a obavlja svoje poslove na sjednicama koje saziva i vodi Predsjednik SZTVZ-a.
Skupština SZTVZ-a najmanje jednom u mjesec dana saziva sjednice, osim tijekom mjeseca kolovoza.

Članak 19.
Predsjednik SZTVZ-a je dužan sazvati sjednicu Skupštine SZTVZ-a na pisani zahtjev jedne četvrtine
članova Skupštine SZTVZ-a.
Takav zahtjev sadrži i prijedlog dnevnog reda.
Ako predsjednik ne sazove sjednicu u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva, predlagatelji
mogu sami sazvati sjednicu.

Dnevni red sjednice Skupštine
Članak 20.
Dnevni red sjednice Skupštine SZTVZ-a predlaže Predsjednik SZTVZ-a, a potvrđuje Skupština.

Zapisnik sjednice Skupštine
Članak 21.
O sjednici Skupštine SZTVZ-a vodi se zapisnik.
Zapisnik sastavlja Tajnik SZTVZ-a, a potvrđuje ga Skupština.
Zapisnik najmanje sadrži: popis nazočnih, dnevni red, zaključke po svakoj točki dnevnog reda te
potpis zapisničara i predsjednika SZTVZ-a.

Način donošenja odluka
Članak 22.
Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina ukupnog broja
članova Skupštine.
Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine SZTVZ-a
izuzevši slučajeve kada Statut ili Poslovnik Skupštine SZTVZ-a odredi drugačije.

PREDSJEDNIK I ZAMJENIK SZTVZ-a
Način izbora za Predsjednika i zamjenika Predsjednika SZTVZ-a
Članak 23.
Za Predsjednika SZTVZ-a mogu se kandidirati članovi iz redova SZTVZ-a. Predsjednikom postaje onaj
član koji dobije najveći broj glasova svih članova Skupštine.U slučaju da dva kandidata dobiju jednak
broj glasova izbori se jednom ponavljaju, ali na tim izborima se može glasati isključivo za ta dva
kandidata.
Zamjenika Predsjednika SZTVZ-a predlaže predsjednik, a potvrđuje ga Skupština.
Članak 24.
Predsjednik SZTVZ-a:
• Zastupa i predstavlja Studentski zbor;
• Saziva sjednice Skupštine SZTVZ-a;
• Vodi sjednicu Skupštine SZTVZ-a;
• Predlaže radna tijela po potrebi;
• Predlaže poslovnik Skupštine SZTVZ-a;
• Predlaže raspuštanje Skupštine SZTVZ-a.
• Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.
• Predlaže Skupštini opće akte u skladu sa Statutom;
• Predlaže Skupštini program rada i razvoja Studentskog zbora;
• Predstavlja studente u Stručnom vijeću Veleučilišta s ostalim izabranim članovima
Članak 25.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika zamjenjuje zamjenik.
Predsjednik Studentskog zbora je odgovoran Skupštini.

Članak 26.
Predsjednik i zamjenik predsjednika biraju se na vrijeme od jedne godine.
Predsjednik SZTVZ-a najkasnije jedan mjesec prije isteka svojeg mandata saziva Skupštinu za izbor
novog Predsjednika i zamjenika Predsjednika SZTVZ-a.
Postupak izbora Predsjednika i Zamjenika Predsjednika SZTVZ-a regulirani su člankom 23. ovog
Statuta.
TAJNIK
Članak 27.
Tajnika predlaže Predsjednik SZTVZ-a iz redova članova SZTVZ-a, a bira ga i razrješuje Skupština
SZTVZ-a.

Članak 28.
Tajnik SZTVZ-a:
• Skrbi o pripremi materijala za sjednice Skupštine;
• Vodi administraciju i dokumentaciju sa sjednica Skupštine SZTVZ-a;
• Brine o ispravnosti i pravovremenosti provedbe kandidacijskog postupka za izbor predsjednika,
zamjenika predsjednika SZTVZ-a;
• Vodi evidenciju članova;
• Prema potrebi obavlja druge poslove bitne za rad SZTVZ-a;
• Mandat Tajnika SZTVZ-a traje koliko i mandat Predsjednika SZTVZ-a;
PREDSJEDNIŠTVO STUDENTSKOG ZBORA
Članak 29.
Predsjedništvo SZTVZ-a čine predsjednik SZTVZ-a, njegov zamjenik i Tajnik SZTVZ-a. Predsjedništvo
SZTVZ-a saziva sjednice po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Članak 30.
Predsjedništvo Studentskog zbora
• Predlaže predstavnike studenata u Stručnom vijeću Tehničkog veleučilišta u Zagrebu;
• Predlaže članove u odbore SZTVZ-a;
• Predlaže opće akte;
• Podnosi Skupštini izvješće o radu Predsjedništva SZTVZ-a na kraju mandata ili na zahtjev Skupštine;
• Daje mišljenje o financiranju studentskih udruga koje djeluju na području Tehničkog veleučilišta u
Zagrebu;
• Predlaže proračun SZTVZ-a (studentski projekti iz javnog natječaja, projekti SZTVZ-a, materijalni
troškovi SZTVZ-a i ostalo);
• Raspisuje javni natječaj za studentske projekte sukladno Pravilniku o financiranju Studentskog
zbora i studentskih programa;
• Podnosi Skupštini SZTVZ-a i Stručnom vijeću Tehničkog veleučilišta u Zagrebu izvješće o svom radu i
utrošku svih sredstava kojima raspolaže tijekom akademske godine.
Članak 31.
Predsjedništvo SZTVZ-a obavlja poslove iz svog djelokruga.
Članak 32.
Rad Predsjedništva može se pobliže urediti poslovnikom u skladu sa Statutom.

PREDSTAVNIŠTVO SZTVZ-a PRI STRUČNOM VIJEĆU VELEUČILIŠTA

Članak 33.
Predstavništvo SZTVZ-a pri Stručnom vijeću Veleučilišta čine Predsjednik SZTVZ-a, a ostale članove
bira Skupština na prijedlog Predsjednika ili članova Skupštine. U Predstavništvu trebaju biti
zastupljeni studenti različitih stručnih i specijalističkih studija.

ODBORI I OSTALA RADNA TIJELA

Članak 34.
U SZTVZ-a Predsjedništvo može ustrojiti i imenovati:
• Odbor za studentski standard;
• Odbor za statut i poslovnik;
• Odbor za kulturu;
• Odbor za šport;
• ostala radna tijela.
Članak 35.
Odbori i ostala radna tijela su radna tijela SZTVZ-a.

Skupština može osnovati stalne i povremene odbore i druga radna tijela radi rješavanja pitanja iz
svoje nadležnosti.
Odbore osniva Skupština na prijedlog Predsjednika Skupštine ili najmanje 1/3 članova Skupštine.

Članak 36.
Broj članova odbora i drugih radnih tijela, vrijeme na koje se imenuju, njihov djelokrug rada i način
izbora koordinatora određuje se odlukom o osnivanju.
Članovi odbora i drugih radnih tijela mogu biti birani i iz redova studenata Tehničkog veleučilišta u
Zagrebu.
Predsjednik odbora ili radnog tijela koordinira rad odbora i/ili drugih radnih tijela i podnosi izvješće
rada Skupštini SZTVZ-a.
Članak 37.
Odbori nemaju pravo zastupati SZTVZ-a.
Odbori su odgovorni za svoj rad Skupštini SZTVZ-a

PREDSTAVNIŠTVO STUDENATA U USTROJSTVENIM JEDINICAMA SZTVZ-a
Članak 38.
Studentski zbor Tehničkog veleučilišta u Zagrebu sastoji se od ustrojstvenih jedinica koje djeluju na
odjelima TVZ-a.
Ustrojstvenu jedinicu SZTVZ-a čine predstavnici studenata na pojedinom odjelu.
Članak 39.
Djelokug rada predstavništva studenata u ustrojstvenim jedinicama:
- bira predstavnike u stručno vijeće odjela ako je broj članova studenata u stručnom vijeću odjela;
- donosi odluke vezane za rad predstavništva studenata u ustrojstvenim jedinicama;
- donosi odluke kojima predstavljaju studente na stručnom vijeću odjela;

Članak 40.
Članovi ustrojstvenih jedinica održavaju sastanke po potrebi na prijedlog barem 1/3 članova
predstavništva studenata u ustrojstvenim jedinicama.
Članovi predstavništva studenata u ustrojstvenim jedinicama mogu pravovaljano odlučivati ako je na
sastanku predstavništva studenata u ustrojstvenim jedinicama nazočna natpolovična većina članova.
Članovi predstavništva studenata u ustrojstvenim jedinicama donose odluke natpolovičnom većinom
glasova.
Članak 41.
Članovi predstavništva studenata u ustrojstvenim jedinicama dužni su voditi zapisnike sastanka koji
moraju sadržavati najmanje dnevni red, popis nazočnih članova, zaključke po točkama dnevnog reda i
potpise nazočnih članova. Zapisnike i odluke koje donesu članovi predstavništva studenata u
ustrojstvenim jedinicama na sastanku treba pečatom i potpisom potvrditi predsjednik SZTVZ-a.
Zapisnike i pripadajuće odluke dužni su dostaviti predsjedništvu SZTVZ-a u roku od 14 dana od
održavanja sastanka.

Dužnosti članova SZTVZ-a
Članak 42.
Članovi SZTVZ-a dužni su:
• dolaziti na Stručna vijeća odjela;
• izvještavati studente o temama bitnim za studente putem web stranica SZTVZ-a;
• se brinuti o kvaliteti provođenja nastavnog plana i programa na najkvalitetniji mogući način.

Članak 43.
Broj studentskih predstavnika u Stručnom vijeću odjela Tehničkog veleučilišta u Zagrebu utvrđuje se

Statutom Tehničkog veleučilišta u Zagrebu i Zakonom.

STUDENTSKI PRAVOBRANITELJ
Članak 44.
Skupština SZTVZ-a imenuje studentskog pravobranitelja na mandat od jedne godine.
Mandat studentskog pravobranitelja može se jednom ponoviti.
Članak 45.

Studentski pravobranitelj:
• Prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima
visokog učilišta;
• Savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava;
• Sudjeluje u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava;
• Obavlja druge poslove utvrđene općim aktom visokog učilišta.
Članak 46.
Predsjedništvo SZTVZ-a dužno je raspisati natječaj za studentskog pravobranitelja u trajanju od
najmanje 14 dana. Natječajem se definiraju potrebni kriteriji.
Kriterije potrebne za natječaj donosi Skupština SZTVZ-a na prijedlog predsjedništva SZTVZ-a.

FINANCIRANJE RADA STUDENTSKOG ZBORA I STUDENTSKIH PROJEKATA
Članak 47.
Rad studentskog zbora financira se iz vlastitog proračuna odobrenog od nadležnog ministarstva,
donacija, sponzorstva i drugih neprofitnih oblika pomoći.
Članak 48.
Tijela SZTVZ-a dužna su namjenski trošiti doznačena sredstva, ali isključivo u okviru odobrenog
proračuna.
Članak 49.
Skupština SZTVZ-a raspisuje javni natječaj za financiranje studentskih programa.
Provođenje i procjenu natječaja provodi Povjerenstvo za provedbu Natječaja za studentske programe
sukladno Pravilniku o financiranju Studentskog zbora i Studentskih programa.

NESPOJIVOST FUNKCIJA
Članak 50.
Pod nespojivošću funkcija se podrazumijeva:
• Nositelji izabranih i imenovanih funkcija u SZTVZ-a ne smiju biti članovi u političkim strankama,
odnosno članovi njihove mladeži.
• U slučaju da je član Skupštine SZTVZ-a i član nekog izvršnog tijela na razini studentskih udruga pri
Tehničkom veleučilištu u Zagrebu on/ona nema pravo glasa pri donošenju odluka Skupštine SZTVZ-a
vezanih uz financiranje aktivnosti iste udruge/udruga;
Podnošenje ostavke na funkciju i prijevremeni izbori
Članak 51.
Bilo koji član SZTVZ-a može podnijeti ostavku na dužnost koju vrši.
Ostavka se podnosi u pisanom obliku Predsjedniku SZTVZ-a
U slučaju kada član SZTVZ-a podnosi ostavku na mjesto Studentskog Predstavnika neke godine ili mu
prestane status studenta (diplomiranjem, ispisom ili nekim drugim razlogom prestaje biti student),
mijenja ga njegov zamjenik. Ako to nije moguće Predsjednik SZTVZ-a dužan je predložiti Dekanu TVZa raspisivanje prijevremenih izbora za ispražnjena predstavnička mjesta. Mandat tako izabranog
studentskog predstavnika traje do idućih redovnih izbora.
U slučaju kada ostavku podnosi zamjenik studentskog predstavnika neke godine, studentski
predstavnik može predložiti novog zamjenika iz redova studenata s godine koju predstavlja. Student
koji se predlaže za zamjenika mora sakupiti najmanje 5% potpisa podrške od studenata sa studijske
godine na kojoj studira.Imenovanje zamjenika potvrđuje Skupština SZTVZ-a ukoliko zadovoljava
potrebne kriterije.
Članak 52.
Prijevremeni izbori za ispražnjena mjesta studentskih predstavnika raspisuju se u zimskom semestru
akademske godine u kojoj se ne održavaju redovni izbori.
Prijevremeni izbori održavaju se prema Pravilniku o izbornom postupku za provedbu izbora za
Studentski zbor TVZ
STATUS ČLANOVA SKUPŠTINE STUDENTSKOG ZBORA TEHNIČKOG VELEUČILIŠTA U ZAGREBU

Članak 53.
Primarna stvar svih studenata je savladavanje studija sa što moguće boljim rezultatima.
Studenti koji su upućeni od strane SZTVZ-a kao predstavnici SZTVZ-a imaju pravo podnijeti zamolbu
dekanu TVZ-a za opravdavanje izostanka s redovitih studentskih obveza.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 54.
Stupanjem ovog statuta na snagu svaki odjel SZTVZ-a dužan je do početka akademske godine provesti
izbore za predsjednika Odjela SZTVZ-a

Članak 55.
Ovaj Statut SZTVZ-a stupa na snagu osmog dana od dana objave na Internetskoj stranici Studentskog
zbora Tehničkog Veleučilišta u Zagrebu.

Statut je objavljen 18.11.2008 godine. Stupa na snagu 26.11.2008 godine.

