


Na temelju članka 7. stavka 1. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim 
organizacijama, Odjelsko vijeće Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci na prijedlog 
Studentskog zbora Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci na 17. sjednici održanoj 
19.lipnja 2009. donijelo je 
 
 

STATUT 
STUDENTSKOG ZBORA ODJELA ZA MATEMATIKU SVEUČILIŠTA U 

RIJECI 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
Članak 1. 

 Statut je temeljni akt Studentskog zbora Odjela za matematiku u Sveučilišta 
Rijeci (u daljnjem tekstu: Studentski zbor). 
 Statut donosi Odjelsko vijeće Odjela za matematiku  Sveučilišta u Rijeci (u 
daljnjem tekstu:Odjelsko Vijeće ) na prijedlog Studentskog zbora, pri čemu za njega 
treba glasoviti većina studentskih predstavnika u Odjelskom vijeću . 
 

Članak 2. 
 Ovim se Statutom u skladu sa Zakonom o Studentskom zboru i drugim 
studentskim organizacijama („Narodne novine“ br. 71/07, u daljnjem tekstu : Zakon ) i 
Pravilnikom Odjela za matematiku u Sveučilišta Rijeci (u daljnjem tekstu Pravilnik) i 
drugim propisima određuje način rada Studentskog zbora Odjela za matematiku(u 
daljnjem tekstu : Studentski zbor), ustroj i tijela Studentskog zbora te njihov sastav, 
postupak izbora i nadležnost pojedinog tijela, način imenovanja studentskoga 
pravobranitelja, postupak izbora predstavnika studenata u tijela Odjela za matematiku 
Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu: Odjel), odgovornost tijela i članova Studentskog 
zbora za ispunjavanje povjerenih im poslova vezanih uz rad Studentskoga zbora, kao i 
druga pitanja važna za rad Studentskog zbora. 
 

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

Članak 4. 
 Puni naziv Studentskoga zbora je Studentski zbor Odjela za matematiku 
Sveučilišta u Rijeci. 
 Skraćeni naziv Studentskoga zbora je SZ OMSRi. 
 Sjedište Studentskoga zbora je u Rijeci, Sveučilišni kampus na Trsatu, Slavka 
Krautzeka bb. 
 

Članak 5. 
 Studentski zbor ima svoj pečat. 



 Pečat je ovalnog oblika i sadrži u središtu grb Sveučilišta te natpise 
„STUDENTSKI ZBOR“  iznad grba i „SVEUČILIŠTE U RIJECI-ODJEL ZA 
MATEMATIKU“ ispod grba. 
 

Članak 6. 
Studentski zbor: 

• bira studentske predstavnike u Vijeće odjela i druga tijela Odjela, te 
sudjeluje u radu i odlučivanju tih tijela 

• bira studentske predstavnike u odgovarajuće organizacije, ustanove i 
trgovačka društva kojima je osnivač Odjel 

• donosi plan i program Studentskoga zbora 
• imenuje Studentskoga pravobranitelja 
• brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog 

procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i 
drugim pitanjima važnim za studente Odjela 

• predlaže Vijeću odjela plan financiranja studentskih aktivnosti 
• potiče izvannastavne aktivnosti studenata 
• predlaže Statut Studentskoga zbora Vijeću odjela 
• donosi opće akte Studentskoga zbora, osim ako Zakonom ili ovim 

Statutom nije drugačije predviđeno 
• raspravlja o izvješću o radu i poslovanju studentskoga zbora te o tome 

donosi odluke 
• obavlja druge poslove od interesa za studente Odjela 
 
 
 

II. USTROJ I TIJELA STUDENTSKOGA ZBORA 
 

Članak 7. 
 Studentski zbor čine studenti Odjela koje studenti istog izaberu na izborima 
između kandidata navedenih na izbornoj listi (predstavnici i njihovi zamjenici). 
 Broj tako izabranih članova ne smije biti manji od minimalnog broja studentskih 
predstavnika u Odjelskom vijeću . 
 Mandat članova Studentskoga zbora traje dvije godine i može se jednom ponoviti. 
Mandat člana prestaje prestankom statusa studenata, danom podnošenja ostavke, ako u 
posljednja dvije godine studija nije sakupio minimalno 60 ECTS bodova, ako član zbog 
objektivnih okolnosti nije u stanju obavljati dužnost te u ostalim slučajevima 
predviđenim ovim Statutom. 
 U slučaju prestanka mandata člana koji je izabran kao predstavnik prije isteka 
vremena na koje je izabran, na njegovim dužnostima zamijenit će ga njegov zamjenik. 
Ukoliko je i predstavniku i zamjeniku  prestao mandat, u Studentski zbor ući će 
predstavnik i zamjenik koji su kao kandidati bili slijedeći na izbornoj listi. U slučaju da 
takvih nema, provest će se izbori za nove članove Studentskoga zbora čiji mandat 
odgovara mandatu članova umjesto kojih su izabrani. 
 
 



Članak 8. 
 Studentski zbor radi na sjednicama koje saziva i vodi predsjednik Studentskoga 
zbora odnosno zamjenik Studentskoga zbora u odsutnosti predsjednika. 
 Rad Studentskoga zbora i način donošenja odluka pobliže se uređuju 
Poslovnikom o radu Studentskoga zbora u skladu sa Zakonom i ovim Statutom. 
 Predsjednik Studentskoga zbora dužen je sazvati sjednicu Studentskoga zbora 
najmanje jednom mjesečno, osim u mjesecu kolovozu. Predsjednik je dužan sazvati 
sjednicu ukoliko to pismeno zatraži jedna četvrtina članova Studentskoga zbora i to u 
roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva. Ako predsjednik ne sazove sjednicu u 
tom roku, predlagatelji je mogu sami sazvati.  
 Studentski zbor može pravovaljano odlučivati ukoliko je na sjednici prisutna 
natpolovična većina svih članova, a odluke se donose  većinom glasova nazočnih 
članova, osim ako ovim Statutom ili Zakonom nije drugačije propisano. 
 Oradu sjednice vodi se zapisnik, koji mora obavezno sadržavati popis nazočnih, 
dnevni red, zaključke po svakoj točki dnevnog reda te popis zapisničara i 
predsjedavajućega.  
 

Članak 9. 
 Tijela Studentskoga zbora su:  

1. Predsjednik Studentskoga zbora 
2. Predsjedništvo Studentskoga zbora 
3. Tajnik Studentskoga zbora 
4. Trajna i privremena povjerenstva 

 
Članak 10. 

 Predsjednika Studentskoga zbora između sebe biraju članovi Studentskoga zbora. 
Mandat mu traje godinu dana i može se jednom ponoviti.  
 Predsjednik Studentskoga zbora ujedno je i predsjednik Predsjedništva 
Studentskoga zbora. 
 

Članak 11. 
 Predsjednik Studentskoga zbora: 

• zastupa i predstavlja Studentski zbor 
• koordinira rad Studentskoga zbora 
• saziva i predsjedava sjednicama Studentskoga zbora i predlaže dnevni red 
• saziva i predsjedava sjednicama Predsjedništva Studentskoga zbora i istupa u ime 

istog 
• potpisuje sve akte i odluke Studentskoga zbora i brine se o njihovoj provedbi 
• raspolaže novčanim sredstvima dodijeljenim Studentskom zboru uz odobrenje 

pročelnika Odjela u skladu sa Zakonom i ovim Statutom 
• obavlja druge poslove određene Zakonom i ovim Statutom 

 
Članak 12. 

 Predsjednik Studentskoga zbora zamjenjuje njegov zamjenik. Zamjenik 
Studentskoga zbora  u slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Studentskoga 



zbora ima sve njegove ovlasti i obavlja sve njegove poslove utvrđene Zakonom i ovim 
Statutom,  s tim da sve akte i dokumentaciju potpisuje uz oznaku „UZ“ (u zamjenu).  
 Zamjenik Studentskoga zbora između sebe biraju članovi Studentskoga zbora a 
mandat mu traje godinu dana i može se jednom ponoviti.  

Zamjenik Studentskoga zbora ujedno je i član Predsjedništva Studentskoga zbora. 
 

Članak 13. 
Zamjenik Studentskoga zbora: 

• pomaže predsjedniku u svim djelatnostima koje su u njegovoj nadležnosti 
u skladu sa Zakonom i ovim Statutom 

• u slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika preuzima sve njegove 
ovlasti 

• obavlja druge poslove određene Zakonom i ovim Statutom 
 

Članak 14. 
 Tajnika Studentskoga zbora između sebe biraju članovi Studentskoga zbora na 
mandatno razdoblje od godinu dana. 
 Tajnik Studentskoga zbora ujedno je i član Predsjedništva Studentskoga zbora. 
 

Članak 15. 
 Tajnik Studentskoga zbora: 

• vodi zapisnike sa sjednica Studentskoga zbora 
• brine se o izradi akata i odluka koje donosi Studentski zbor 
• vodi i čuva arhivu studentskoga zbora i svu ostalu dokumentaciju koja mu 

se provjeri na čuvanje 
• obavlja i druge poslove određene ovim Statutom 

 
Članak 16. 

 Predsjedništvo Studentskoga zbora čine predsjednik, dopredsjednik i tajnik 
Studentskoga zbora. 
 Predsjedništvom Studentskoga zbora predsjedava predsjednik Studentskoga zbora 
i istupa u njegovo ime. 
 Predsjedništvo Studentskoga zbora donosi odluke većinom glasova. 
 

Članak 17. 
 Predsjedništvo Studentskoga zbora: 

• predlaže nacrt Statuta Studentskoga zbora članovima istog 
• predlaže opće akte Studentskoga zbora 
• podnosi godišnje izvješće o radu i poslovanju Studentskoga zbora 

članovima istog i Odjelskom vijeću  
• obavlja druge poslove određene ovim Statutom 

 
Članak 18. 

 Studentski zbor ima stalna i privremena povjerenstva koja osniva radi provođenja 
svojih djelatnosti. 



 Stalna povjerenstva djeluju neprestano, dok se privremena povjerenstva osnivaju 
radi rješavanja konkretnih zadataka. 
 Sva povjerenstva imaju minimalno tri člana koji se izabiru između članova 
Studentskoga zbora i između sebe biraju predsjednika i dopredsjednika povjerenstva. 
Mandat članova svih povjerenstava traje godinu dana. 
 Studentski zbor svojom odlukom definira ustroj i djelokrug rada pojedinog 
povjerenstva.  
 Sva povjerenstva dužna su najmanje jednom u tri mjeseca podnijeti Studentskom 
zboru izvještaj o svojem radu. 
 

Članak 19. 
 Stalna povjerenstva: 

• Povjerenstva za informiranje i odnose s javnošću 
• Povjerenstvo za praćenje kvalitete studijskog procesa 
• Povjerenstvo za studentski standard 
• Povjerenstvo za zabavne aktivnosti 

 
 
 
III. ODGOVORNOST TIJELA I ČLANOVA STUDENTSKOGA ZBORA 
 

Članak 20. 
 Svi članovi Studentskoga zbora odgovaraju za svoj rad biračkom tijelu koje ih je 
izabralo i ostalim članovima Studentskoga zbora. 
 Studentski zbor može svojom odlukom razriješiti dužnosti člana Studentskoga 
zbora na pisani prijedlog najmanje deset posto biračkog tijela u izbornoj jedinici u kojoj 
je član izabran ili najmanje jedne trećine članova Studentskog zbora, a donošenjem takve 
odluke tom članu automatski prestaje mandat. 
 Sjednica na kojoj se raspravlja o razrješenju člana Studentskoga zbora mora biti 
sazvana u roku od osam dana od podnošenja pisanog zahtjeva. Glasovanje o razrješenju 
dužnosti je javno. 
 U slučaju razrješenja člana Studentskoga zbora, postupa se u skladu s člankom 7. 
stavak 4. ovog Statuta. 
 

Članak 21. 
 Postupak razrješenja dužnosti člana Studentskoga zbora može se pokrenuti iz 
slijedećih razloga: 

• ako ne ispunjava svoje dužnosti određene Zakonom i ovim Statutom 
• ako svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koju obnaša 
• ako zlouporabi svoj položaj ili prekorači njegove ovlasti 
• ako prekrši zakonske, podzakonske i druge važeće propise ili odredbe ovog 

Statuta 
 

Članak 22. 
 Članovi tijela Studentskoga zbora za svoj rad odgovaraju članovima Studentskoga 
zbora.  



 Član bilo kojeg tijela Studentskoga zbora može biti razriješen dužnosti  na pisani 
prijedlog najmanje jedne trećine članova Studentskoga zbora. Postupak razrješenja 
dužnosti može se pokrenuti na temelju razloga iz članka 21. ovog Statuta, a sjednica na 
kojoj se raspravlja o razrješenju dužnosti mora biti sazvana u roku od osam dana od 
podnošenja pisanog zahtjeva. Glasovanje o razrješenju dužnosti je javno. 
 Ukoliko se raspravlja o razrješenju dužnosti predsjednika Studentskoga zbora tu 
sjednicu vodi zamjenik Studentskoga zbora. 
 Umjesto razriješenog člana izabire se novi član, čiji mandat odgovara mandatu 
razriješenog člana. 
 Član tijela Studentskoga zbora automatski je razriješen dužnosti ukoliko mu 
prestane mandat člana Studentskog zbora. 
 
 
IV. NAČIN ODLUČIVANJA, IZBORA POJEDINIH TIJELA STUDENTSKOGA 
ZBORA, IZBORA STUDENTSKIH PREDSTAVNIKA U TIJELA ODJELA TE 
STUDENTSKOGA PRAVOBRANITELJA 
 

Članak 23. 
 Konačni prijedlog Statuta kao i prijedlozi izmjena i dopuna Statuta Studentskoga 
zbora te odluke o razrješenju dužnosti članova Studentskoga zbora donose se 
dvotrećinskom većinom svih članova Studentskoga zbora. 
 Opći akti Studentskoga zbora te odluke o razrješenju dužnosti članova tijela 
Studentskoga zbora donose se natpolovičnom većinom svih članova studentskoga zbora. 
 Sve ostale odluke donose se većinom glasova prisutnih članova Studentskoga 
zbora, osim ako ovim Statutom nije drugačije predviđeno. 
 

Članak 24. 
 Predsjednik, zamjenik i tajnik Studentskoga zbora izabiru se natpolovičnom 
većinom glasova svih članova Studentskoga zbora. Glasovanje se obavlja tajno pomoću 
glasačkih listića.  
 Članovi stalnih i privremenih povjerenstava Studentskoga zbora izabiru se 
većinom glasova nazočnih članova Studentskoga zbora. Glasovanje je javno. 
 Ukoliko postoji više kandidata za jednu funkciju održat će se dva kruga 
glasovanja, s tim da u drugi krug ulazi dvoje kandidata sa najvećim brojem glasova. 
 

Članak 25. 
 Studentski zbora izabire studentske predstavnike u Odjelsko vijeće, u njihovoj 
odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuju ih njihovi zamjenici. 
 Mandat studentskim predstavnicima u Odjelskom  vijeću  traje koliko i mandat 
članova Studentskoga zbora. 
 Predsjednik Studentskoga zbora i Dopredsjednik Studentskoga zbora  članovi su 
Vijeća odjela po dužnosti.  
 Prilikom sudjelovanja u radu Vijeća odjela, članovi Studentskoga zbora moraju se 
rukovoditi odlukama Studentskoga zbora te željama i volji studenata koji su ih izabrali. 
 

Članak 26. 



 Studentski zbor izabire studentske predstavnike u Etičko povjerenstvo, Odbor za 
kvalitetu i druga tijela Odjela u skladu s propisima koji reguliraju ustroj i rad tih tijela. 
 Studentski predstavnici u tim tijelima izabiru se natpolovičnom većinom svih 
članova Studentskoga zbora javnim glasovanjem. Ukoliko postoji više kandidata održat 
će se dva kruga glasovanja s tim da u drugi krug ulazi dvoje kandidata s najvećim brojem 
glasova. 
 Kandidati za studentske predstavnike u navedenim tijelima moraju biti studenti 
Odjela koji ispunjavanju uvjete za člana Studentskoga zbora propisane Zakonom i ovim 
Statutom. 
 Studentski predstavnici u navedenim tijelima dužni su najmanje jednom godišnje 
podnositi izvještaj Studentskom zboru o svom radu u tijelima u koja su izabrani. 
 Studentski predstavnici u navedenim tijelima mogu biti opozvani ukoliko to 
zatraži najmanje deset posto svih studenata Odjela ili najmanje jedna trećina svih članova 
Studentskoga zbora na temelju razloga iz članka 21. ovog Statuta. Za opoziv je potrebna 
natpolovična većina glasova svih članova Studentskoga zbora. 
 

Članak 27. 
 Odjel ima Studentskoga pravobranitelja kojeg imenuje Studentski zbor na vrijeme 
od jedne godine. Mandat Studentskoga pravobranitelja može se jednom ponoviti. 
 Za Studentskoga pravobranitelja može biti imenovan student Odjela koji 
ispunjava uvjete za člana Studentskoga zbora propisane Zakonom i ovim Statutom. 
 

Članak 28. 
 Studentski pravobranitelj: 

• prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o 
njima s nadležnim tijelima Odjela 

• savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava 
• može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite 

njihovih prava 
• brine se za zakonitost rada Studentskoga zbora i zakonitu provedbu 

studentskih izbora 
• obavlja druge poslove utvrđene Pravilnikom Odjela 

 
Članak 29. 

 Za izbor Studentskoga pravobranitelja raspisuje se natječaj koji traje 30 dana, 
nakon čega Studentski zbor razmatra sve kandidature i donosi odluku o izboru 
natpolovičnom većinom glasova svih članova Studentskoga zbora. Glasovanje o izboru je 
javno. 
 Studentski pravobranitelj može biti razriješen dužnosti ukoliko to zatraži 
najmanje 10% svih studenata Odjela ili najmanje 1/3 svih članova Studentskoga zbora na 
temelju razloga iz članka 21. ovog Statuta. Za razrješenje dužnosti Studentskoga 
pravobranitelja potrebna je natpolovična većina glasova svih članova Studentskoga zbora. 
 Studentski pravobranitelj može prisustvovati sjednicama Studentskoga zbora bez 
prava glasa. 
 Studentski pravobranitelj obvezan je o svom radu redovito izvještavati Studentski 
zbor, a najmanje svaka tri mjeseca.  



 
 
V. IZBORI  ZA STUDENTSKI ZBOR 
 

Članak 30. 
 U izborima za Studentski zbor imaju pravo sudjelovati sve studenti Odjela, 
sukladno Zakonu, Pravilniku Odjela i Statutu Studentskoga zbora.  

Svi studenti Odjela imaju pravo birati i biti birani za članove Studentskoga zbora. 
 Za člana Studentskoga zbora ne može se kandidirati student koji u posljednje 
dvije godine nije sakupio minimalno 60 ECTS bodova i student koji je u prethodnom 
mandatu smijenjen kao član odlukom Studentskog zbora radi neispunjavanja povjerenih 
mu dužnosti određenih Zakonom ili ovim Statutom, povrede ugleda dužnosti koji je 
obnašao, zlouporabe položaja ili prekoračenja njegovih ovlasti te ako je prekršio 
zakonske, podzakonske i druge važeće propise ili odredbe ovog Statuta.    
 

Članak 31. 
 Izbori za Studentski zbor održavaju se u pravilu između 15.-30. ožujka svake 
druge akademske godine u skladu sa Zakonom. 
 Izbore raspisuje pročelnik Odjela najmanje 30 dana prije njihovog održavanje te 
imenuje Izborno povjerenstvo za provedbu studentskih izbora. 
 Kandidature se podnose Izbornom povjerenstvu najkasnije 10 dana prije 
održavanja izbora, a objavljuju se najmanje 8 dana prije provođenja izbora. 
 

Članak 32. 
 Izborno povjerenstvo ima 5 članova. Tri člana Povjerenstva i  njihove zamjenika 
predlaže Studentski zbor, a dva člana Povjerenstva i njihove zamjenike predlaže Vijeće 
odjela. Izborno povjerenstvo imenuje biračke odbore i utvrđuje popis birača. 
 Članovi Povjerenstva za prigovore i članovi biračkih odbora, kandidati na 
izborima i članovi Studentskoga zbora s važećim mandatom ne mogu biti istodobno i 
članovi Izbornog povjerenstva. 
 

Članak 33. 
 Posebnim općim aktom Studentskog zbora propisuje se izborni postupak ,a 
posebice: 

• način predlaganja i utvrđivanja kandidata 
• način provedbe izbora 
• vođenje biračkog popisa 
• uvjeti za pravovaljanost kandidatura 
• mjesto i vrijeme izbora 
• trajanje glasovanja koje ne može biti kraće od 12 sati 
• tajnost glasovanja 
• način provjere identiteta kandidata, birača i drugih osoba koje sudjeluju u 

izbornom postupku 
• sudjelovanje promatrača 
• način postupanja za slučaj jednakog broja glasova pojedinih kandidata 
• prigovor na tijek i rezultate izbornog postupka 



• sastav i djelokrug Povjerenstva za prigovore 
Opći akt iz stavka 1. ovog članka Studentski zbor dužan je donijeti najmanje 3 
mjeseca prije održavanja izbora. 

 
Članak 34. 

 Prigovori na tijek i rezultate izbornog postupka podnose se Povjerenstvu za 
prigovore.  
 Povjerenstvo za prigovore ima 5 članova. Dva člana povjerenstva i njihove 
zamjenike iz redova studenata predlaže Studentski zbor a imenuje ih pročelnik Odjela. 
Tri člana povjerenstva i njihove zamjenike iz reda nastavnog osoblja predlaže Odjelsko 
vijeće , a imenuje ih  pročelnik.  
 Članovi Izbornog povjerenstva i biračkih odbora, kandidati na izborima i članovi 
Studentskoga zbora s važećim mandatom ne mogu biti istodobno i članovi Povjerenstva 
za prigovore. 
 

Članak 35. 
 Nakon provedenih studentskih izbora i isteka svih žalbenih rokova pročelnik 
Odjela proglašava izbore pravovaljanima, čime počinje teći rok od 15 dana za 
konstituiranje novog saziva Studentskoga zbora. 
 Na konstituirajućoj sjednici izabiru se sva tijela Studentskoga zbora te predstavnik 
i njegov zamjenik u Studentskom zboru Sveučilišta u Rijeci i s tim danom im počinje 
mandat. Konstituirajuću sjednicu vodi najstariji član novog saziva Studentskoga zbora. 
 
 
VI. FINANCIRANJE 
 

Članak 36. 
 Rad Studentskoga zbora financira se iz proračuna Odjela u skladu sa Zakonom.  
 Predsjednik Studentskoga zbora raspolaže dodijeljenim sredstvima iz proračuna 
uz odobrenje pročelnika Odjela. 
 Predsjednik Studentskoga zbora dužan je redovito izvještavati članove 
Studentskoga zbora o korištenju proračunskih sredstava, a jednom godišnje u ime 
Predsjedništva podnosi i detaljan izvještaj o utrošenim sredstvima u okviru izvješća o 
radu i poslovanju Studentskoga zbora. 
 Za svaku transakciju veću od 1.000,00 HRK potrebna je prethodna suglasnost 
Studentskoga zbora. 
 

Članak 37. 
 Studentski zbor svake akademske godine dužan je raspisati javni natječaj za 
financiranje studentskih programa koje provode studentske organizacije ili pojedini 
studenti. Studentski zbor ne može prijaviti svoj program na natječaj. 
 Studentski zbor u tu svrhu osniva Povjerenstvo za provedbu natječaja. Većina 
članova Povjerenstva čine studenti imenovani od strane Studentskoga zbora, a ostatak 
članova čini nastavno osoblje imenovano od strane Odjela. Član povjerenstva ne može 
biti student pojedinac ili osoba koja je član studentske organizacije koja je prijavila 



program na natječaj. Broj članova Povjerenstva i način njihova odabira određuje se 
općim aktom Odjela.  
 Povjerenstvo podnosi prijedloge raspodjele financijskih sredstava. Odluku o 
raspodjeli financijskih sredstava donosi Odjelsko vijeće na prijedlog Studentskoga zbora. 
 Proračunski fondovi, kriteriji za natječaje te način vrednovanja studentskih 
programa koje provode studentske organizacije ili pojedini studenti propisuju se općim 
aktom koji predlaže Studentski zbor natpolovičnom većinom svih članova, a donosi 
Odjelsko vijeće. 
 
 
VII. POSEBNE ODREDBE 
 

Članak 38. 
 Studentski zbor aktivno pomaže rad studentskih organizacija koje djeluju na 
Odjelu u skladu sa Zakonom i ovim Statutom. 
 Međusobni odnosi Studentskoga zbora i drugih studentskih organizacija iz stavka 
1. ovog članka uređuju se ugovorima ili sporazumima koje potpisuju predsjednik 
Studentskoga zbora i čelnici navedenih studentskih organizacija. 
 Takve ugovore ili sporazume potvrđuje ili poništava Studentski zbor 
natpolovičnom većinom glasova svih članova. Jednom potvrđen ugovor ili sporazum 
može se poništiti samo u skladu s odredbama istog. 
 

Članak 39. 
 Studentski zbor sudjeluje u radu Studentskoga zbora Sveučilišta u Rijeci u skladu 
sa Zakonom, Statutom Studentskoga zbora Sveučilišta u Rijeci i ovim Statutom.  
 Studentski zbor na svojoj konstituirajućoj sjednici natpolovičnom većinom svih 
članova izabire predstavnika i njegovog zamjenika koji ga predstavljaju u Studentskom 
zboru Sveučilišta u Rijeci. Zamjenik zamjenjuje predstavnika u slučaju njegove 
spriječenosti ili odsutnosti. Mandat tako izabranog predstavnika i njegovog zamjenika 
traje dvije godine i može se jednom ponoviti. 
 Predstavnika i/ili njegovog zamjenika može se opozvati natpolovičnom većinom 
glasova svih članova Studentskoga zbora na temelju razloga iz članka 21. ovog Statuta. 
Umjesto opozvanih predstavnika i/ili zamjenika izabrat će se novi čiji mandat odgovara 
mandatu opozvanih predstavnika i/ili zamjenika. 
 Za predstavnika i njegovog zamjenika mogu biti imenovani svi članovi 
Studentskoga zbora s važećim mandatom. 
 Prilikom sudjelovanja u radu Studentskoga zbora Sveučilišta u Rijeci predstavnik 
i njegov zamjenik moraju se rukovoditi odlukama Studentskoga zbora te zastupati 
interese studenata Odjela. 
 Predstavnik i zamjenik podnose Studentskom zboru izvješće o svom radu u 
Studentskom zboru Sveučilišta u Rijeci najmanje dva puta godišnje. 
 
 
 
 
 



VIII. JAVNOST RADA 
 

Članak 40. 
 Rad Studentskoga zbora je javan. 
 Sva se tijela Studentskoga zbora konzistentno brinu o javnosti rada u okvirima 
svojih djelovanja. 
 Studentski zbor ostvaruje javnost svojeg rada putem svojih mrežnih stranica, 
održavanjem tribina, sredstvima javnog informiranja i na druge načine koje propiše 
Studentski zbor.  
 Sjednice Studentskoga zbora otvorene su za javnost. Javnost se može iznimno 
isključiti ukoliko prisustvo javnosti ometa normalan rad sjednice, a o tome se donosi 
odluka dvotrećinskom većinom nazočnih članova Studentskoga zbora. 
 Na sjednice Studentskoga zbora, kao sudionici u raspravama bez prava glasa 
obavezno se pozivaju predstavnici studentskih organizacija, studentski predstavnici po 
godinama i studijima te pojedinci, ako se na dotičnim sjednicama raspravlja o pitanjima 
od značaja za studentske organizacije, pojedine godine studija, odnosno za pojedine 
studente. 
 
 
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 41. 
 Studentski zbor nastavlja s radom uz obvezu konstituiranja njegovih tijela u 
skladu s ovim Statutom, a najkasnije 30 dana od stupanja na snagu Statuta. 
 Početkom mandata predsjednika i zamjenika Studentskoga zbora smatra se dan na 
koji se konstituirao Studentski zbor, a mandat im traje u skladu sa Zakonom i ovim 
Statutom. 
 Počekom mandata predstavnika i njegovog zamjenika u Studentskom zboru 
Sveučilišta u Rijeci smatra se dan na koji su izabrani, a mandat im iznimno traje do novih 
izbora odnosno konstituiranja novog saziva Studentskoga zbora.  
 

Članak 42. 
 Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči Odjela. 
 
 
 
U Rijeci,19.lipnja 2009.                                                                          Pročelnik 
 
Kl: 003-01/09-01/01 
Ur.broj:  2170-57-002-02-09-1                                                Prof.dr.sc.Dean Crnković 
     
  
  
 
Ovaj Statut je objavljen na oglasnoj ploči i na Internet stranica Odjela dana  23.06.2009. 
 
  




