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SVEU CILIS TE JOSIP A JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 

STATUT STUDENTSKOG ZBORA 
ODJELA ZA BIOLOGIJU 

SVEUČILIŠTA JOSIP A JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 

Osijek, siječanj 2016. 



Na temelju članka 7. Zakona o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama 
("Narodne novine" br. 71/07), članka 44. st. l. podstavka 4. i članka 55. stavka 3. Pravilnika 
Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a na prijedlog 
Studentskog zbora Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Vijeće 
Odjela za biologiju na 4. sjednici u akademskoj 2015/2016. godini održanoj 28. siječnja 2015. 
godine pod točkom 5.1. dnevnog reda donijelo je 

STATUT 
STUDENTSKOG ZBORA 

Odjela za biologiju 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

I. OPĆE ODREDBE 
Članak l. 

( l )  Ovim se Statutom u skladu sa Zakonom o Studentskom zboru i drugim studentskim 
organizacijama ("Narodne novine" br. 71107., u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnikom 
Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: 
Pravilnik Odjela) te Statutom Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku i drugim propisima pobliže se uređuje način rada Studentskog zbora Odjela za 
biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Studentski 
zbor), sastav Studentskog zbora, tijela, postupak izbora i nadležnost pojedinih tijela 
Studentskog zbora, način izbora predstavnika studenata u stručno vijeće i druga tijela 
Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: 
Odjel), način imenovanja studentskog pravobranitelja na Odjelu, odgovornost tijela i 
članova Studentskog zbora za neispunjavanje povjerenih im poslova vezanih uz rad 
Studentskog zbora i ostala pitanja važna za rad Studentskog zbora. 

(2) Svi pojmovi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodni značaj, bez obzira jesu li 
korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. 

Članak2. 

(l) Na Odjelu se ustrojava Studentski zbor u skladu sa Zakonom, Pravilnikom Odjela i 
drugim propisima. 

(2) Studentski zbor štiti interese svih studenata Odjela, sudjeluje u odlučivanju u tijelima 
Odjela i putem svojih predstavnika u Studentskom zboru Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Studentski zbor Sveučilišta) predstavlja 
studente Odjela. 

(3) Djelovanje Studentskog zbora temelji se na načelu jednakosti svih studenata Odjela te 
isključuje svaku diskriminaciju studenata po bilo kojoj osnovi u odnosu na pravo na 
članstvo i rad u Studentskom zboru, tijelima Studentskog zbora, tijelima Odjela, zaštiti 
koju studenti uživaju pred studentskim pravobraniteljem te u odnosu na pravo na 
sudjelovanje u izborima, kao i u odnosu na druga prava predviđena Zakonom, općim 
aktima Odjela, Studentskog zbora i Sveučilišta. 

Članak3. 

Sjedište Studentskog zbora je u Osijeku, Ulica cara Hadrijana 8A, (Zgrada 3, Sveučilišni 
kampus), 31000 Osijek. 
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II. ZASTUP ANJE I PREDSTAVLJANJE 

Članak4. 

(l) Predsjednik Studentskog zbora (u daljnjem tekstu: Predsjednik) zastupa i predstavlja 
Studentski zbor. 

(2) U slučaju nenazočnosti ili spriječenosti Predsjednika zamjenjuje njegov zamjenik. 
(3) Predsjednik može ovlastiti i druge članove da predstavljaju Studentski zbor. 

II. ZADAĆE STUDENTSKOG ZBORA 

Studentski zbor: 
• predlaže Statut Studentskog zbora 

Članak S. 

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

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

• donosi plan i program rada Studentskog zbora 
• imenuje studentskog pravobranitelja na način utvrđen ovim Statutom 
• 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 Odjela 
• obavlja druge poslove od interesa za studente Odjela 

III. SASTAV STUDENTSKOG ZBORA 

Članak6. 

(l) Studentski zbor ima 14 članova koje biraju studenti Odjela na neposrednim izborima, na 
način u postupku utvrđenom Pravilnikom za provedbu studentskih izbora za studentski 
zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentski zbor znanstveno
nastavnih/umjetničko nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku (u daljnjem tekst: Pravilnik o provedbi studentskih izbora). 

(2) Članovi Studentskog zbora su i članovi Skupštine Studentskog zbora (u daljnjem tekstu: 
Skupština). 

Članak 7. 

(l) Mandat članova Studentskog zbora traje dvije godine i može se jednom ponoviti. 
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IV. IZBOR ČLAN OV A STUDENTSKOG ZBORA 

Članak 8. 

(l) Izbori za članove i zamjenike članova Studentskog zbora održavaju se u pravilu između 
15. i 30. ožujka svake druge akademske godine. 

(2) Studentske predstavnike u Studentski zbor imaju pravo birati svi studenti 
preddiplomskog sveučilišnog i diplomskih sveučilišnih studija Odjela. 

(3) Izbori se raspisuju na razini Sveučilišta, a provode se na razini Odjela. 
(4) Rektor Sveučilišta raspisuje izbore najmanje 30 dana prije njihovog održavanja i imenuje 

Izborno povjerenstvo Sveučilišta u skladu s člankom 15. stavkom 4. i 5. Zakona koje 
provodi izbore. 

(5) Izborno povjerenstvo imenuje biračke odbore i utvrđuje popis birača. 
(6) Kandidature se podnose Izbornom povjerenstvu najkasnije 10 dana prije održavanja 

izbora, a objavljuju se najmanje 8 dana prije provođenja izbora. 
(7) Pravilnikom za provedbu studentskih izbora, koji donosi Skupština Studentskog zbora 

Sveučilišta, pobliže se određuje izborni postupak. 

IV.l. Razrješenje člana Studentskog zbora 

Članak 9. 

( l )  Član Studentskog zbora može biti razriješen dužnosti prije isteka mandata na koje je 
izabran: 

• prestankom statusa studenta 
• danom podnošenja ostavke 
• ako student u posljednje dvije godine studija nije sakupio minimalno 60 ECTS 

bodova 
• ako zbog objektivnih okolnosti nije u stanju obavljati dužnost. 
• ako ne sudjeluje u radu Studentskog zbora i tijelima Studentskog zbora bez 

opravdanog razloga najmanje tri mjeseca u tijeku akademske godine 
• svojim ponašanjem teško povrijedi ugled Studentskog zbora 

(2) Odluka o raziješenju donosi se većinom od ukupnog broja članova Studentskog zbora. 
(3) U slučaju prestanka mandata članu Studentskog zbora prije isteka vremena na koji je 

izabran, zamjenjuje ga njegov zamjenik, odnosno kandidat za studentskog 
predstavnika koji je sljedeći na izbornoj listi s koje je student izabran, a ako to nije 
moguće provest će se izbori za novog člana Studentskog zbora. 

(4) Član izabran sukladno stavku 3. ovog članka ima mandat do isteka mandata člana 
umjesto kojega je izabran. 

V. TIJELA STUDENTSKOG ZBORA 

Članak 10. 

Tijela Studentskog zbora su: 
• Predsjednik 
• Predsjedništvo Studentskog zbora (u daljnjem tekstu: Predsjedništvo) 
• Skupština 
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V. l. Predsjednik 

(l) Studentski zbor ima Predsjednika. 
(2) Predsjednik: 

Članak ll. 

• predstavlja i zastupa Studentski zbor 
• predsjedava Skupštinom te provodi odluke i zaključke Skupštine 
• upućuje prijedlog Statuta i drugih općih akata Skupštini 
• predlaže Skupštini imenovanje članova Predsjedništva, Potpredsjednika i zamjenika 

Predsjednika 
• predlaže Skupštini osnivanje povremenih i stalnih odbora i povjerenstva te imenovanje 

članova istih 
• obavlja druge poslove utvrđene Zakonom i ovim Statutom 

(4) Predsjednik jednom godišnje podnosi Skupštini Studentskog zbora Sveučilišta izvješće o 
svom radu i poslovanju Studentskog zbora. 

(5) Predsjednik odobrava isplate sredstava Studentskog zbora, te predlaže Skupštini 
Studentskog zbora Sveučilišta proračun Studentskog zbora. 

(6) Predsjednik može imenovati savjetnike, odbore, stručna povjerenstva ili radne skupine za 
obavljanje pojedinih poslova iz svog djelokruga. Broj savjetnika te sastav stručnih tijela ili 
radnih skupina te djelokrug njihova rada pobliže se određuju odlukom o imenovanju. 

Članak 1 2. 

(l) Za Predsjednika može biti izabran član Studentskog zbora. 
(2) Mandat Predsjednika traje jednu akademsku godinu i može se jednom ponoviti. 
(3) Postupak izbora Predsjednika vrši se na konstituirajućoj sjednici Skupštine, nakon 

provedenih studentskih izbora, a najkasnije 15 dana od dana proglašenja pravovaljanih 
studentskih izbora na Sveučilištu. 

(4) Konstituirajuću sjednicu Skupštine saziva i vodi pročelnik Odjela. 
(5) Skupština u postupku izbora Predsjednika odlučuje o načinu izbora Predsjednika. 
(6) Predloženike za Predsjednika mogu predlagati svi članovi Studentskog zbora. 
(7) Predsjednika biraju i razrješuju javnim glasovanjem članovi Studentskog zbora. 

Studentski zbor može odlučiti da se izbor i razrješenje Predsjednika provodi tajnim 
glasovanjem. O provedbi postupka izbora i razrješenja Predsjednika tajnim glasovanjem 
odlučuje Studentski zbor natpolovičnom većinom svih članova. 

(8) Za Predsjednika je izabran predloženik koji je dobio natpolovičnu većinu glasova svih 
članova Studentskog zbora. 

(9) Ako nijedan od predloženika za Predsjednika u prvom krugu ne dobije natpolovičnu 
većinu glasova svih članova Skupštine, u drugom se krugu bira između onih dvaju 
predloženika koji su u prvom krugu dobili najveći broj glasova. 

(l O) U slučaju da Skupština ne izabere Predsjednika na konstituirajućoj sjednici imenuje se 
v. d. predsjednika do izbora novog Predsjednika, a najduže na vrijeme od dva mjeseca. 

(ll) Ukoliko se nakon proteka dva mjeseca od imenovanja v.d. predsjednika ne izabere 
Predsjednika, Rektor Sveučilišta će najkasnije u roku od trideset (30) dana raspisati 
dopunske izbore na Odjelu. 
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V.1.1. Spriječenost Predsjednika u obavljanju dužnosti 

Članak 1 3. 

( l) U slučaju spriječenosti Predsjednika da obavlja svoje dužnosti (odsutnost, bolest i sl.) 
zamjenjuje ga njegov zamjenik. 

(2) Zamjenik Predsjednika ima sve ovlasti i obavlja sve poslove Predsjednika utvrđene 
Zakonom i ovim Statutom, a sve akte i dokumentaciju potpisuje koristeći oznaku "u.z." (u 
zamjenu). 

(3) U slučaju spriječenosti Predsjednika da svoje dužnosti kontinuirano u razdoblju duljem od 
tri (3) mjeseca, Studentski zbor pokrenut će postupak izbora novog Predsjednika. 

V.1.2. Razrješenje Predsjednika 

Članak 14. 

Predsjednik može biti razriješen dužnosti prije isteka mandata ako: 
• sam zatraži razrješenje 
• trajno izgubi sposobnost obavljanja dužnosti 
• prestankom statusa studenta Odjela 
• zlouporabi položaj predsjednika ili prekorači njegove ovlasti 
• svojim ponašanjem teško povrijedi ugled dužnosti koju obnaša 

Članak 15. 

(l) Odluku o pokretanju postupka razrješenja Predsjednika donosi Skupština na temelju 
pisanog obrazloženog zahtjeva za pokretanje toga postupka najmanje polovine članova 
Skupštine. 

(2) Sjednicu Skupštine na kojoj je uvršten u dnevni red prijedlog za razrješenje Predsjednika 
vodi zamjenik Predsjednika. Predsjedniku se mora pružiti mogućnost o izjašnjavanju o 
razlozima za razrješenje. 

(3) O razrješenju odlučuje Skupština natpolovičnom većinom svih članova Skupštine javnim 
glasanjem. Iznimno, o razrješenju se može odlučivati tajnim glasanjem, ukoliko tako 
odluči natpolovična većina svih članova Skupštine . 

(4) Odluka kojom se Predsjednik razrješava dužnosti mora biti dostavljena pročelniku Odjela 
u roku od osam (8) dana od dana njezina donošenja. 

Članak 16. 

U slučaju razrješenja Predsjednika, Skupština će imenovati zamjenika Predsjednika za v.d. 
dužnosti predsjednika do izbora novog Predsjednika, a najdulje na dva mjeseca. 

Članak 17. 

( l) Studentski zbor Odjela ima zamjenika Predsjednika i Potpredsjednika, koji pomažu 
Predsjedniku u radu. 

(2) Predsjednik, zamjenik predsjednika i Potpredsjednik su članovi Predsjedništva 
Studentskog zbora. 
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(3) Zamjenika predsjednika i Potpredsjednika bira Skupština na prijedlog Predsjednika. 
(4) Zamjenik predsjednika i Potpredsjednik su za svoj rad odgovorni su Predsjedniku i 

Skupštini. 
(5) Zamjenik predsjednika i Potpredsjednik mogu biti razrješeni dužnosti na način 1 u 

postupku propisanim za razrješenje Predsjednika u skladu s ovim Statutom. 

V. 2. Skupština 

Članak 18. 

(l) Skupštinu Studentskog zbora čine svi članovi Studentskog zbora. 
(2) Sjednicama Skupštine predsjedava Predsjednik a u slučaju odsutnosti njegov zamjenik. 
(3) Skupština: 

• predlaže Vijeću Odjela Statut Studentskog zbora, 
• donosi opće akte, 
• bira Predsjednika, 
• na prijedlog Predsjednika bira zamjenika Predsjednika i Potpredsjednika, 
• bira studentske predstavnike u Vijeće Odjela, tijela Vijeća Odjela i Stegovni 

sud za studente, 
• imenuje studentskog pravobranitelja u skladu s ovim Statuom, 
• imenuje odbore i povjerenstva, 
• predlaže Skupštini Studentskog zbora Sveučilišta proračun Studentskog zbora. 

( 4) Skupština može ovlastiti druga stručna tijela za obavljanje pojedinih poslova iz svog 
djelokruga u skladu s ovim Statutom. 

V.2.1. Tijela Skupštine 

Članak 19. 

{l) Skupština ima stalne i povremene odbore i povjerenstva. 
(2) Stalni odbori imaju najmanje tri, a najviše sedam članova. 
(3) Zamjenik Predsjednika i Potpredsjednik su ujedno i predsjednici stalnih odbora. 
(4) Mandat predsjednika i člana odbora traje dvije godine. Predsjednik i član odbora mogu 

biti razriješeni prije isteka mandata iz istih razloga predviđenih za razrješenje 
Predsjednika u članku 14. ovog Statuta, 

(5) Ustroj i djelokrug rada odbora i povjerenstva utvrđuje se posebnom odlukom Skupštine. 

VI. STUDENTSKI PRAVOBRANITELJ 

Članak20. 

(l) Odjel ima Studentskog pravobranitelja kojeg imenuje Skupština. 
(2) Predloženike za imenovanje Studentskog pravobranitelja predlaže Skupštini 

Predsjednik. 
(3) Za Studentskog pravobranitelja Odjela može biti imenovan student koji ispunjava 

uvjete propisane Zakonom. 
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( 4) Odluku o imenovanju Studentskog pravobranitelja donosi Skupština Javmm 
glasovanjem natpolovičnom većinom glasova svih članova Skupštine. 

(5) Mandat Studentskog pravobranitelja traje jednu godinu i može se ponoviti. 

Članak21. 

Studentski pravobranitelj: 
• prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s 

nadležnim tijelima Odjela, 
• savjetuju studente o načinu ostvarivanja njihovih prava, 
• može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava, 
• obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, općim aktima Sveučilišta, Odjela i 

Studentskog zbora. 

Članak22. 

(l) Studentski pravobranitelj o svom radu podnosi izvješće Skupštini te Studentskom 
pravobranitelju Sveučilišta. 

(2) Studentski pravobranitelj sudjeluje u radu zajedničke sjednice studentskih pravobranitelja 
svih sastavnica Sveučilišta radi usklađivanja zajedničkog rada i djelovanja na Sveučilištu. 

(3) Studentski pravobranitelj može prisustvovat sjednicama Skupštine i raspravljati pitanja od 
interesa za studente bez prava glasa. 

( 4) Uvjeti i način razrješenja Studentskog pravobranitelja isti su kao i za razrješenje 
Predsjednika, navedeni u članku 14. ovog Statuta. 

VII. NAČIN RADA STUDENTSKOG ZBORA 

Članak23. 

(l) Studentski zbor radi na sjednicama Skupštine koje saziva Predsjednik jednom u mjesec 
dana, osim tijekom mjeseca kolovoza. 

(2) Po potrebi Predsjednik može sjednicu Skupštine sazvati i više puta tijekom mjeseca. 
(3) Sjednice Skupštine održavaju se u pravilu u sjedištu Studentskog zbora. 
(4) Skupština može na temelju posebne Odluke odrediti da se sazivanje sjednice te rad 

sjednice obavlja u elektroničkom obliku. 
(5) Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine na pisani zahtjev jedne četvrtine (1/4) 

članova Skupštine. Takav zahtjev sadrži i prijedlog dnevnog reda. 
(6) Ako predsjednik ne sazove sjednicu u roku od osam (8) dana od dana podnošenja 

zahtjeva, članovi Skupštine koji su predložili sazivanje sjednice mogu sami sazvati 
sjednicu Skupštine i predložiti dnevni red. U navedenom slučaju sjednicu Skupštine vodi 
član Studentskog zbora kojeg izabere većina prisutnih na sjednici. 
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• 

Članak 24. 

(l) Skupština poslove iz svoga djelokruga obavlja na sjednicama. Skupština može odlučivati 
ako je na sjednicama nazočno natpolovična većina od ukupnog broja njezinih članova. 

(2) Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, izuzevši slučajeve u kojima 
Zakon i Statut ili drugi opći akt određuju drugačije. 

(3) Rad Skupštine je javan. Ukoliko iz opravdanih razloga postoji potreba, Skupština može 
odlučiti da se sjednica ili dio sjednice održi bez nazočnosti javnosti. 

(4) Rad Skupštine i način donošenja odluka pobliže se određuje Poslovnikom Skupštine u 
skladu sa Zakonom i ovim Statutom. 

VIII. PREDSTAVNICI STUDENATA U TIJELIMA ODJELA 

Članak25. 

(l) Članovi Skupštine sudjeluju u radu tijela Odjela: Vijeća te odbora i povjerenstva u skladu 
s Pravilnikom Odjela. 

(2) Skupština u skladu s Pravilnikom Odjela izabire predstavnike studenta i njihovih 
zamjenika za članove Vijeća. 

(3) Pri izboru predstavnika studenta za članove Vijeća, Skupština mora voditi računa o 
zastupljenosti svih razina sveučilišnih studija. 

(4) Studentske predstavnike za članove Vijeća bira Skupština nakon provedenih studentskih 
izbora na konstituirajućoj sjednici Skupštine javnim glasovanjem. 

(5) Predloženike za izbor studentskih predstavnika za članove Vijeća mogu predlagati svi 
članovi Skupštine. 

(6) Za članove Vijeća izabrani su predstavnici studenata koji i su dobili natpolovičnu većinu 
glasova svih članova Skupštine. 

(7) Predsjednik je član Vijeća po položaju. 
(8) Mandat studentskog predstavnika u Vijeću traje dvije godine i može se ponoviti. 

Članak26. 

(l) Izabrani predstavnici studenata za članove Vijeća obvezni su sudjelovati u radu sjednica 
Vijeća, zastupati interese studenta i redovito izvješćivati Skupštinu o odlukama i 
zaključcima Vijeća. 

(2) Studentski predstavnik - član Vijeća može biti razriješen dužnosti prije isteka mandata iz 
razloga propisanih za razrješenje Predsjednika sadržanih u članku 14. ovog Statuta. 

(3) O razrješenju člana Vijeća u slučajevima iz prethodnog stavka odlučuje Skupština 
natpolovičnom većinom glasova svih članova. 

(4) U slučaju razrješenja studentskog predstavnika - člana Vijeća, izabrani studentski 
predstavnik za člana Vijeća dovršit će mandat razriješenog člana Vijeća. 

Članak 27. 

(l) Studentski predstavnici - članovi Skupštine sudjeluju u radu odbora i povjerenstva u 
skladu s Pravilnikom Odjela. 

(2) Predloženike za članove sveučilišnih odbora i povjerenstava predlaže Skupština, a 
imenuje ih Vijeće. 
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IX. STUDENTSKE UDRUGE I DRUGE STUDENTSKE ORGANIZACIJE NA 
ODJELU 

Članak28. 

(l) Studenti mogu osnivati udruge i druge studentske organizacije na Odjelu u skladu sa 
Zakonom, Statutom Sveučilišta i Pravilnikom Odjela. 

(2) Sveučilište vodi registar sveučilišnih udruga i studentskih organizacija koje djeluju na 
Sveučilištu i sastavnicama. 

IX. FINANCIRANJE RADA STUDENTSKOG ZBORA, STUDENTSKIH UDRUGA I 
DRUGIH STUDENTSKIH ORGANIZACIJA NA SASTAVNICI 

Članak29. 

(l) Rad Studentskog zbora financira se: 
• iz proračuna Odjela, 
• iz proračuna Sveučilišta ili sredstava koja se u proračunu Republike Hrvatske 

osiguravaju za visoko školstvo i znanstveni rad za posebne programe koje predlažu 
studentski zborovi sastavnica, 

• od zaklada, fondacija, fondova, darovnica, sponzorstva, donacija i dotacija, 
• iz drugih izvora ako su u skladu sa zadaćama Studentskog zbora, ako to nije u 

suprotnosti sa Zakonom ili Pravilnikom Odjela. 
(2) Studentski zbor autonomno raspolaže sredstvima za svoj rad koja se vode na 

računu Odjela u skladu sa Zakonom i Pravilnikom Odjela. 
(3) Rad studentskih udruga i drugih studentskih organizacija može se financirati: 

• iz proračuna Sveučilišta i proračuna Odjela u skladu sa Statutom Sveučilišta 1 

Pravilnikom Odjela te Statutom Studentskog zbora Sveučilišta, 
• iz donacija, sponzorstva i drugih izvora ukoliko su u skladu sa zadaćama studentskih 

udruga i drugih studentskih organizacija te ako nisu u suprotnosti sa Zakonom, 
Statutom Sveučilišta ili Pravilnikom Odjela. 

(4) Studentske udruge i studentske organizacije raspolažu sredstvima na način utvrđen 
njihovim statutom. 

(5) Na financiranje rada Studentskog zbora te studentskih udruga i drugih studentskih 
organizacija na Odjelu na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Statuta Studentskog 
zbora Sveučilišta i odredbe Pravilnika o raspodjeli financijskih sredstava Studentskog 
zbora Sveučilišta. 

X. OPĆI AKTI 

Članak30. 

(l) Statut je temeljni akt Studentskog zbora. 
(2) Statut Studentskog zbora donosi Vijeće na prijedlog Skupštine. 
(3) Izmjene i dopune Statuta donose se na istovjetan način na koji je donesen Statut. 
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Članak31. 

(l) Opće akte Studentskog zbora donose Skupština i Vijeće u skladu sa Zakonom. 
(2) Skupština donosi Poslovnik Skupštine Studentskog zbora. 

Članak32. 

Skupština će donijeti i predložiti opće akte utvrđene člankom 31. ovog Statuta u roku od šest 
( 6) mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta, ukoliko Zakonom nije utvrđen drugi rok. 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak33. 

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Studentskog zbora od 29. svibnja 2008. 

Članak34. 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na web stranici i oglasnoj ploči 
Studentskog zbora. 

_::!;lK 

izv. prof. dr. sc. Enrih Merdić 

Statut Studentskog zbora objavljen je na oglasnoj ploči Studentskog zbora dana J-:J. Dl. :61.6. 
godine te je stupio na snagu dana f)(. OJ. J.ol(. godine. 

KLASA: 602-04/16-06/3 
URBROJ: 2158-60-60-10-16-03 

ll 


