Temeljem članka 67. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju (Narodne novine broj: 123/2003, 105/2004, 174/2004, 2/2007 – Odluka
USRH, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014 – Odluka i rješenje
USRH, 60/15 – Odluka USRH) i čl. 6 st. 2. Uredbe o osnivanju Veleučilišta u
Karlovcu (Narodne novine broj: 40/97, 51/05, 57/07, 119/13; u daljnjem tekstu:
Uredba) Upravno vijeće Veleučilišta u Karlovcu, a na prijedlog Stručnog vijeća
Veleučilišta u Karlovcu, na 34. sjednici održanoj dana 9. lipnja 2015 godine, donosi

Statut o izmjenama
Statuta Veleučilišta u Karlovcu
Članak 1.
U Statutu Veleučilišta u Karlovcu od dana 16. srpnja 2014. godine ( Klasa:602-01/1401/782; Ur. broj:2133-61-01-14-01) članak 65., mijenja se i glasi:

„(1) Na Veleučilištu se ustrojava Studentski zbor i druge studentske organizacije u
skladu s posebnim Zakonom.
(2) Studentski zbor je studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese
studenata, sudjeluje u odlučivanju u Stručnom vijeću i Vijećima odjela Veleučilišta,
bira studentske predstavnike u odgovarajuće organizacije, ustanove i trgovačka
društva kojima je osnivač Veleučilište te predstavlja studente u sustavu visokog
obrazovanja.“
Članak 2.
Članak 66. mijenja se i glasi:
„ (1) Studentski zbor Veleučilišta ima statut koji na prijedlog Studentskog zbora
Veleučilišta donosi Upravno vijeće.
(2)Statutom Studentskog zbora Veleučilišta uređuje se način rada Studentskog
zbora, tijela, sastav, način izbora i nadležnost pojedinog tijela Studentskog zbora,
način imenovanja studentskog pravobranitelja, način izbora predstavnika studenata u
tijela Veleučilišta, odgovornost tijela i članova Studentskog zbora za neispunjavanje
povjerenih im poslova vezanih za rad Studentskog zbora kao i ostala pitanja važna
za rad Studentskog zbora.“
Članak 3.
Članak 68. mijenja se i glasi:
„Studentskom zboru Veleučilište osigurava prostor za rad, sufinancira njihovu
djelatnost i pruža im administrativno-tehničku pomoć.“

Clanak 4.

elanak 69. mijenja se igtasi;

,,(1) Dekan Veleucili5ta osigurava zakonitost rada Studentskog zbora
studentskih organizacija koje djeluju na Veleu6ilistu.

i

drugih

(2) Dekan Veleudili5ta osigurava zakonito i pravodobno provodenje
studentskih
izbora i omogucuje svim studentima Veleucili5ta ravnopravno
sudjelovanje u

izborima."

elanak 5.
U clanku 89. stavak 4. bri5e se.

Dosada5nji stavak 5. postaje stavak 4.

elanak 6.

ovaj Statut stupa na snagu nakon zaprimljene potvrde osnivada, osmog dana
od

dana objave na lnternetskim stranicama Veleudilista ioglasnim plocama
Veleucilista.

Upravnog vijeca
Sta u Karlovcu:

