
 

Sukladno Zakonu o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, Statutu Veleučilišta u 

Bjelovaru i Pravilniku o postupku izbora studentskih predstavnika u Studentski zbor Veleučilišta u 

Bjelovaru, dekanica, doc. dr. sc. Zrinka Puharić, prof. v. š. donosi 

 

ODLUKU  

O RASPISIVANJU IZBORA ZA STUDENTSKI ZBOR 

VELEUČILIŠTA U BJELOVARU 

 

Članak 1. 

Studentski zbor Veleučilišta u Bjelovaru studentsko je izborno predstavničko tijelo koje štiti interese 

studenata, sudjeluje u radu i odlučivanju u tijelima Veleučilišta u Bjelovaru te predstavlja studente 

Veleučilišta u Bjelovaru u sustavu visokog obrazovanja. 

 

Studentski je zbor 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. 

Raspisuju se izbori za predstavnike u Studentski zbor Veleučilišta u Bjelovaru. 

 

Članak 3. 

Studentski zbor čine izabrani predstavnici studenata preddiplomskih stručnih studija koji su izabrani na 

način i po postupku predviđenim Pravilnikom o postupku izbora studentskih predstavnika u Studentski 

zbor Veleučilišta u Bjelovaru. 

 

Svi studenti na Veleučilištu imaju pravo birati i biti birani za studentske predstavnike (članove i  

zamjenike) u studentskom zboru. 

 

Članak 4. 

Mandat članova Studentskog zbora i njihovih zamjenika traje dvije godine i može se jednom ponoviti. 

 

Članak 5. 

Izbore za Studentski zbor provodi Izborno povjerenstvo Veleučilišta. Izborno povjerenstvo čini tri (3) 

člana. Članove Izbornog povjerenstva imenuje dekan Veleučilišta u Bjelovaru. 

Dva (2) člana Izbornog povjerenstva predlaže Studentski zbor, a preostalog člana Izbornog 

povjerenstva predlaže Stručno vijeće Veleučilišta u Bjelovaru, iz redova nastavnog osoblja. 



Članovi Izbornog povjerenstva ne mogu biti članovi Povjerenstva za prigovore, članovi Studentskog 

zbora niti studenti koji su kandidati za predstavnika studenata u Studentskom zboru. 

Kandidature se podnose izbornom povjerenstvu. 

 

Članak 6. 

Izbori za studentski zbor Veleučilišta u Bjelovaru održati će se u periodu od 25. listopada 2021. do 5. 

studenoga 2021. godine u prostorijama Veleučilišta u Bjelovaru, A. B. Šimića 1b. 

 

Članak 7. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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Bjelovar, 1. listopada 2021. godine 

 

                   Veleučilište u Bjelovaru 

                   dekanica 

           doc. dr. sc. Zrinka Puharić, prof. v. š. 


