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Na temelju članka 15. stavka 6. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama 

(''Narodne Novine'' br. 71/07.), te sukladno članku 10. stavku 3. Statuta Studentskog zbora Sveučilišta 

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Skupština Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku na I. izvanrednoj sjednici u akademskoj godini 2020./2021. godini održanoj 27. listopada 2020. 

godine pod točkom 2. dnevnog reda donosi 
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Članak 1. 

U članku 8. stavku 1. iza riječi „Studentski zbog Sveučilišta ima“ riječi „dvadeset i devet (29) članova“ 
zamjenjuju se riječima „trideset (30) članova“. U istom stavku riječi „dvanaest (12) članova“ zamjenjuju se 
riječima „trinaest (13) članova“. 

U članku 8. stavku 2. iza podstavka 9. dodaje se novi podstavak 10. i glasi: „Kineziološki fakultet Osijek“, a 
dosadašnji podstavci 10., 11. i 12. postaju podstavci 11. 12. i 13. Dosadašnji podstavak 14. briše se, ostali 
podstavci ostaju isti.  

U članku 8. stavku 3. riječ „Dvanaest (12) članova“ zamjenjuju se riječima „Trinaest (13) članova“, te u 
točki 1. istog stavka iza riječi „Ekonomski fakultet u Osijeku“ dodaju se riječi dodaju riječi „ ,Kineziološki 
fakultet Osijek“. U istoj točki riječi „-dva (2) člana“ zamjenjuju se riječima „-tri (3) člana“. 

U članku 8. stavku 3. točki 2. iza riječi „informacijskih tehnologija Osijek“ dodaje se veznik „i“ te se iza riječi 
„Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek“ brišu riječi „te Strojarski fakultet u Slavonskom brodu“. 

 

Članak 2. 

U članku 9. stavku 1. za podstavka 9. koji glasi: 

“- svi studenti Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu biraju pet (5) članova i isto toliko 
zamjenika članova Studentskog zbora sastavnice;”  

Dodaje se novi podstavak 10. koji glasi: 

“svi studenti Kineziološkog fakulteta Osijek biraju devet (9) članova i isto toliko zamjenika članova 
Studentskog zbora sastavnice;” 

U istom članku podstavak 12. briše se. 

 

Članak 3. 

U članku 15. stavku 1. riječ „tri“ zamjenjuje se riječju „pet“. 

U članku 15. stavku 2. riječi „12 sati“ zamjenjuju se riječima „24 sata“. 

 

Članak 4.  

U članku 17. stavku 4. iza riječi „Izbornom povjerenstvu sastavnice Sveučilišta“ dodaju se riječi „poštom ili 
putem elektroničke pošte predsjednika Izbornog povjerenstva sastavnice Sveučilišta“.  

 

Članak 5.  

U članku 21. stavku 7. iza riječi “zbor sastavnice te ih” riječi “najkasnije do 12 sati prvog sljedećeg radnog 
dana od dana završetka izbora” zamjenjuju se riječima “u roku 24 sata”. 
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Članak 6. 

U članku 22. stavak 2. mijenja se tako da glasi: „(2)Zahtjev za nadgledanjem izbora predaje se predsjedniku 
Izbornog povjerenstva sastavnice nakon čega predsjednik Izbornog povjerenstva donosi odluku o 
valjanosti zahtjeva.“ 

U članku 22. stavku 4. riječi “čelniku sastavnice” mijenjaju se riječima “predsjedniku Izbornog 
povjerenstva sastavnice”. 

U članku 22. stavku 7.  Riječi “čelnika sastavnice” mijenjaju se riječima “predsjednika Izbornog 
povjerenstva sastavnice”. 

 

Članak 7.  

U članku 28. iza riječi „Studentskog zbora Sveučilišta“ brišu se riječi „mrežnim stranicama sastavnica 
Sveučilišta“. 

 

Članak 8.  

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

Predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta  

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 

  

 

Luka Jurčević 

 

 

 

U Osijeku, 27. listopada 2020.  godine 

 


