VIJEĆE STUDENTSKIH PREDSTAVNIKA
S.T.O.P.

STATUT

Zagreb, 2006.
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Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (“Narodne novine” 88/01) Skupština
Vijeća studentskih predstavnika S.T.O.P. na sjednici održanoj dana 11.04.2006. u
Zagrebu donijelo je:

STATUT
VIJEĆA STUDENTSKIH PREDSTAVNIKA S.T.O.P.
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Kratice u daljnjem tekstu:
Vijeće – Vijeće studentskih predstavnika S.T.O.P.
Statut – Statut Vijeća
Registar članova – registar članova Vijeća
Skupština – Skupština Vijeća, jedno od upravnih tijela Vijeća
Predsjedništvo – Predsjedništvo Vijeća, jedno od upravnih tijela Vijeća
Predsjednik – predsjednik Vijeća
Zamjenik – zamjenik Predsjednika
Studentski zbor – Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu

Članak 2.
Temeljni akt Vijeća studentskih predstavnika S.T.O.P. je Statut.
Statutom se uređuju pitanja naziva, sjedišta, područja djelovanja, ciljeva,
djelatnosti i načina upravljanja Vijeća.

Članak 3.
Statut donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova svih članova na svojoj
redovitoj sjednici.
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Članak 4.
Puni naziv udruge je Vijeće studentskih predstavnika „Studenti trebaju odgovorne
predstavnike“.
Skraćeni naziv udruge je Vijeće studentskih predstavnika S.T.O.P.
Članak 5.
Sjedište Vijeća studentskih predstavnika S.T.O.P. je u prostorijama Pravnog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 3.
Vijeće djeluje na Sveučilištu u Zagrebu.
Članak 6.
Vijeće zastupaju Predsjednik predsjedništva i njegov zamjenik te članovi
Vijeća koje je pismeno ovlastio Predsjednik, uz suglasnost Predsjedništva.

Članak 7.
Vijeće studentskih predstavnika S.T.O.P. ima svoj žig i pečat.
Žig i pečat čuvaju i ovlašteni su koristiti članovi Vijeća koji zastupaju Vijeće po
članku 6. ovog Statuta.
Članak 8.
Pečat Vijeća studentskih predstavnika S.T.O.P. je heksagonalnog oblika.
Karakteriziraju ga natpis “S.T.O.P.” u sredini i natpis “Vijeće studentskih
predstavnika”koji je smješten kružno uz obrub pečata s gornje strane te sjedište
smješteno uz obrub pečata s donje strane.
Članak 9.
Žig Vijeća studentskih predstavnika S.T.O.P. sukladan je pečatu.
Članak 10.
Vijeće studentskih predstavnika S.T.O.P. je neprofitna udruga studenata
Sveučilišta u Zagrebu.
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Članak 11.
Temeljne zadaće Vijeća studentskih predstavnika S.T.O.P. su:
-

zagovaranje interesa studenata u javnosti i tijelima Sveučilišta u Zagrebu
poticanje studenata na angažman u području studentskog predstavljanja
educiranje i koordiniranje studentskih predstavnika
unapređenje kvalitete studija te poboljšanje položaja studenata Sveučilišta u
Zagrebu
suradnja na modernizaciji i reformi Sveučilišta
koordiniranje i poticanje zajedničkih aktivnosti studenata sastavnica na
kojima Vijeće djeluje
informiranje studenata o ostvarivanju njihovih prava i mehanizmima zaštite
tih prava
pružanje podrške studentima pri ostvarivanju njihovih projekata
predlaganje programa koji poboljšavaju socijalno-ekonomski položaj
studenata,
davanje prijedloga za donošenje ili promjene propisa od interesa za studente,
drugim zakonom ili statutom određenim zadaće.
Članak 12.

U vidu postizanja ciljeva iz Članka 9, Vijeće će obavljati sljedeće aktivnosti:
-

sudjelovati u radu svih tijela sastavnica Sveučilišta i Sveučilišta na kojima
Vijeće djeluje u skladu sa zakonom i aktima visokog učilišta

-

davati podršku studentima u pitanjima ostvarivanja njihovih prava i
zastupanja njihovih interesa

-

održavati web stranice sa sadržajima vezanim uz Sveučilište, studiranje i
studentska prava

-

izdavati letke, brošure i ostale materijale s ciljem informiranja i
obavještavanja studenata

-

organizirati tribine, skupove, radionice i predavanja

-

davati podršku projektima i programima studenata pojedinaca i
studentskih udruga

-

surađivati s tijelima Sveučilišta, državne i lokalne vlasti na pitanjima
vezanima uz studente

-

održavati kontakte i surađivati na projektima i aktivnostima drugih
studentskih i nevladinih udruga
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Članak 13.
Vijeće studentskih predstavnika S.T.O.P.
je nestranačka, nevladina i
neprofitabilna organizacija koja slijedi načelo ravnopravnosti po rasi, spolu,
jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom
podrijetlu, imovini, rođenju i društvenom položaju.
Članak 14.
Rad Vijeća je javan. Javnost rada se osigurava objavljivanjem svih službenih
dokumenata Vijeća na web stranicama, te objavama i priopćenjima u medijima te
na drugi prikladan način.

II. ČLANOVI
Članak 15.
Članovi Vijeća mogu biti studenti upisani na neki od preddiplomskih,
diplomskih ili poslijediplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu.
Članovi izabrani za studentske predstavnike u nekom od tijela Sveučilišta u
Zagrebu i njegovih sastavnica postaju redovni članovi udruge i sudjeluju u
radu Skupštine.
Izvanredni članovi među sobom biraju tri predstavnika koji ih zastupaju u
Skupštini.
Članak 16.
Članovi se pri učlanjenju upisuju u Registar članova i pri tome su dužni
dostaviti sljedeće podatke:
•

ime i prezime

•

potvrdu o statusu studenta na Sveučilištu u Zagrebu

•

važeću kontakt informaciju (broj nekog telefona, e-mail...)

Članarina se određuje odlukom Skupštine za svaku godinu.
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Članom Vijeća se postaje odlukom Skupštine o prihvaćanju u članstvo po
zaprimljenoj ispunjenoj pristupnici (sa traženim podacima) i njom se članovi
obvezuju na poštivanje odredbi Statuta i drugih akata Vijeća, kao i odluka
njenih tijela.
Članovi Vijeća imaju pravo sudjelovanja u radu Vijeća na način propisan
statutom i zakonom. Član ima obvezu javiti Vijeću promjene podataka
unesenih u Registar članova Vijeća.
Evidenciju o članovima Vijeća vodi Predsjedništvo.
Popis članova se utvrđuje na sjednicama Skupštine.
Članak 17.
Članstvo u Vijeću prestaje:
•

Iščlanjenjem

•

Isključenjem iz članstva

•

Ostalim slučajevima predviđenim zakonom i statutom

Člana se može isključiti iz članstva ukoliko krši odredbe Statuta ili drugih
akata Udruge ili ukoliko svojim djelovanjem narušava ugled Vijeća.
Odluku o isključenju iz članstva donosi Skupština.

II. TIJELA VIJEĆA STUDENTSKIH PREDSTAVNIKA
S.T.O.P.
Članak 18.
Tijela Vijeća studentskih predstavnika S.T.O.P. su Skupština i Predsjedništvo te
druga privremena i stalna tijela koja osniva Skupština.
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1. Skupština Vijeća studentskih predstavnika S.T.O.P.
Članak 19.
Skupština:
a) bira i razrješuje članove Predsjedništva i predsjednika te zamjenika
predsjednika Skupštine
b) donosi, usvaja i mijenja Statut dvotrećinskom većinom svih članova
c) donosi, usvaja i mijenja opće akte
d) predlaže članove u upravna i nadzorna tijela sveučilišnih ustanova u
skladu sa zakonom i aktima visokih učilišta
e) određuje smjernice rada Vijeća
f) nadzire rad Predsjedništva
g) donosi proračun
h) odlučuje o izvješću o radu i poslovanju Vijeća
i) bira stalna i privremena povjerenstva u skladu sa Statutom i zakonom
Članak 20.
Skupština odlučuje na sjednicama koje saziva predsjednik Skupštine najmanje
jednom mjesečno.
Sjednice mogu biti redovne i izvanredne.
U odluci o sazivanju sjednice Predsjednik Skupštine navodi predloženi dnevni
red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjednik Skupštine je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži
najmanje 1/3 članova Skupštine. U svom zahtjevu za sazivanje sjednice
Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako predsjednik Skupštine ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 7 dana od
dana dostave zahtjeva iz stavka 4. ovog članka, sazvati je može predlagatelj
(odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja
sjednice).
Svi materijali potrebni za rasprave se u pravilu dostavljaju članovima/icama
Skupštine barem tjedan dana prije sjednice.
Članak 21.
Na sjednici Skupštine vodi se zapisnik.
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Članak 22.
Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova i
članica izuzevši slučajeve kad Statut određuje drugačije.

2. Predsjedništvo Vijeća studentskih predstavnika S.T.O.P.
Članak 23.
Predsjedništvo Vijeća čine tri izabrana člana Skupštine Vijeća.
Članak 24.
Predsjedništvo Vijeća:
a) bira i razrješuje predsjednika Predsjedništva Vijeća i njegova zamjenika
na vrijeme od jedne godine
b) predlaže opće akte
c) podnosi Skupštini plan rada i financijsko izvješće Vijeća dvaput
godišnje
d) daje mišljenje o financiranju studentskih udruga koje djeluju na
području djelovanja Vijeća
e) obavlja tekuće poslove.
Članak 25.
Predsjedništvo donosi odluke većinom glasova nazočnih članova i članica
izuzevši slučajeve kad Statut odredi drukčije.
Članak 26.
Sjednice Predsjedništva saziva predsjednik Predsjedništva i predsjedava im, a u
slučaju spriječenosti zamjenjuje ga zamjenik.
Članak 27.
Dnevni red sjednice Predsjedništva utvrđuje Predsjedništvo, a predlaže
Predsjednik Predsjedništva.
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Članak 28.
Rad Predsjedništva i način donošenja odluka uredit će se poslovnikom u skladu
sa Statutom.
Članak 29.
Na sjednici Predsjedništva vodi se zapisnik.

Članak 30.
Predsjednik Predsjedništva:
a) zastupa i predstavlja Vijeće
b) predsjedava Predsjedništvom
c) provodi odluke Predsjedništva i Skupštine
d) saziva sjednice Predsjedništva
e) obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom.
Članak 31.
Predsjednik Predsjedništva Vijeća je odgovoran Predsjedništvu i Skupštini.
Članak 32.
Predsjednika i njegova zamjenika biraju i razrješuju članovi i članice
Predsjedništva tajnim glasovanjem, a potvrđuje Skupština.
Članak 33.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika zamjenjuje zamjenik.

III. FINANCIRANJE VIJEĆA STUDENTSKIH
PREDSTAVNIKA S.T.O.P.
Članak 34.
Vijeće stječe sredstva za obavljanje svoje djelatnosti:
a) članarine
b) iz sredstava u proračunu Sveučilišta namijenjenih financiranju
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studentskih programa i projekata
b) iz prihoda od pokretne i nepokretne imovine
c) od zaklada, fondacija, fondova i darovnica
d) iz drugih izvora ako su u skladu sa zadaćama Vijeća
Članak 35.
Vijeće odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom u skladu sa zakonom.
Članak 36.
Odluku o raspoređivanju sredstava donosi Skupština Vijeća.
Članak 37.
Vijeće je dužno namjenski trošiti doznačena sredstva ako su namijenjena
programima koji su u skladu sa zakonom i Statutom.
O utrošku sredstava,
institucijama.

Vijeće

podnosi

financijsko

izviješće

nadležnim

Članak 38.
Vijeće studentskih predstavnika S.T.O.P. prestaje postojati odlukom koju
donese Skupština dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova, ili
u slučajevima propisanim Zakonom.
U slučaju prestanka postojanja, sva preostala imovina pripada Sveučilištu u
Zagrebu.
Članak 39.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja
U Zagrebu, 11. travnja 2006.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
VIJEĆA STUDENTSKIH PREDSTAVNIKA
S.T.O.P.
Robert Šorn
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