[2] Broj članova Zbora utvrđuje Zbor s važećim mandatom odlukom o provođenju
izbora. Na izborima za studentski zbor bira se najmanje onoliko članova studentskog
zbora koliko u senatu sveučilišta, odnosno vijeću visokog učilišta ima studentskih
predstavnika.

II . STATUS, NAZIV I SJEDIŠTE
Članak 4.
[1] Zbor, kao posebna organizacijska cjelina, djeluje u okviru Fakulteta i sudjeluje u
pravnom prometu pod nazivom: Studentski zbor Fakulteta organizacije i informatike
Sveučilišta u Zagrebu.
[2] Sjedište Zbora je u prostorima Fakulteta, Pavlinska 2, 42 000 Varaždin.
Članak 5.
[1] Zbor, sukladno ovom Statutu, ima svoj pečat.
[2] Izgled pečata Zbora te djelovanje istim određuje se posebnim pravilnikom koji
donosi Skupština Zbora.

III . DJELOVANJE ZBORA
Članak 6.
Temeljne zadaće Zbora su:
−
−
−
−
−
−
−
−

−

izbor predsjednika Zbora i zamjenika predsjednika zbora
imenovanje studentskog pravobranitelja
imenovanje predstavnika Zbora u Skupštinu Studentskog zbora
Sveučilišta u Zagrebu i njegova zamjenika
imenovanje studentskih predstavnika u Fakultetsko vijeće i druga tijela
Fakulteta
imenovanje studentskog predstavnika u Upravno Vijeće Studentskog
centra Varaždin
imenovanje studentskih predstavnika u odgovarajuće organizacije,
ustanove i trgovačka društva, a kojima je osnivač Fakultet
donošenje plana i programa rada Zbora
briga o kvaliteti života studenata, o kvaliteti studijskog procesa,
studentskog standarda, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima
neophodnima za studente
predlaže nadležnim tijelima visokih učilišta plan financiranja studentskih
aktivnosti

−
−
−

potiče proaktivnost izvannastavnih aktivnosti studenata
donosi opće akte Zbora, ako ovim Statutom nije drugačije određeno
obavlja druge poslove od interesa za studente FakultetaIV. TIJELA
ZBORA

Članak 7.
[1] Tijela Zbora su: Skupština Zbora (dalje: Skupština), predsjednik/ca Zbora (dalje:
Predsjednik), zamjenik/ca predsjednika Zbora (dalje: Zamjenik), tajnik/ca Zbora
(dalje:Tajnik), studentski/a pravobranitelj/ica Fakulteta (dalje: Pravobranitelj)
[2] Skupština može osnovati odbore. U odluci o osnivanju odbora odredit će se sastav
i nadležnost odbora.

Skupština Zbora
Članak 8.
[1] Skupštinu čine svi članovi Zbora izabrani na studentskim izborima.
[2] Mandat članova Skupštine započinje akademskom godinom koja slijedi nakon
provedenih izbora, traje dvije godine i može se jednom ponoviti.
[3] Mandat člana Skupštine i Zbora prestaje:
Mandat člana Skupštine i Zbora prestaje:
−
−
−
−
−
−
−

prestankom statusa studenta
danom podnošenja ostavke
ako član u posljednje dvije godine studija nije skupio minimalno 60 ECTS
bodova
ako član drugi put ponavlja godinu
ako član zbog objektivnih okolnosti nije u stanju obavljati dužnosti člana,
o čemu odlučuje Skupština
ako član ne obavlja svoje dužnosti, što utvrđuje Skupština natpolovičnom
većinom glasova svih članova Skupštine
ako je član bio sudionik postupka Stegovnog povjerenstva te je donesena
odluka protiv člana u navedenom postupku.

[4] Ako studentu koji je izabran za studenskog predstavnika u Zboru prestane mandat
prije isteka vremena na koje je izabran, zamjenjuje ga njegov zamjenik ili kandidat za
studentskog predstavnika koji je sljedeći na izbornoj listi s koje je student izabran. Ako
nema kandidata na listi, potrebno je provesti nove izbore za članove Skupštine.

Članak 9.
Skupština:
-

bira i razrješuje Predsjednika i Zamjenika Zbora
imenuje pravobranitelja
utvrđuje prijedlog Statuta natpolovičnom većinom svih članova
donosi plan i program rada Zbora
donosi financijski plan i proračun Zbora
imenuje i razrješuje predstavnika Zbora u Skupštinu Studentskog zbora
Sveučilišta u Zagrebu i njegova zamjenika
imenuje i razrješuje studentske predstavnike u Fakultetsko vijeće i druga tijela
Fakulteta
imenuje i razrješuje studentskog predstavnika u Upravno Vijeće Studentskog
centra Varaždin
imenuje i razrješuje studentske predstavnike u odgovarajuće organizacije,
ustanove i trgovačka društva, a kojima je osnivač Fakultet
donosi opće akte Zbora
imenuje i razrješuje Odbore
provodi odluke Skupštine
nadzire rad svih izabranih predstavnika studenata
razmatra problematiku studiranja, studentskog standarda, reforme studija i
druga pitanja važna za položaj studenata i kvalitetu studija
donosi zaključke koji obvezuju druga tijela Zbora

Članak 10.
[1] Skupština djeluje na sjednicama Skupštine.
[2] Sjednicu Skupštine saziva Predsjednik, u pravilu jednom mjesečno, osim u tijeku
mjeseca kolovoza. Sjednica Skupštine se saziva pozivom upućenim pisanim putem ili
elektroničkom poštom. Poziv sadrži minimalno vrijeme i mjesto održavanja sjednice,
kao i prijedlog dnevnog reda.
[3] Sjednice Skupštine mogu se održavati i ako to pisanim putem zahtijeva najmanje
jedna četvrtina svih članova Zbora. Pisani zahtjev, s prijedlogom dnevnog reda,
podnosi se Predsjedniku. Ako Predsjednik na prijedlog najmanje jedne četvrtine
članova ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 8 dana, sjednicu Skupštine mogu
sazvati sami predlagatelji.
Članak 11.
[1] Dnevni red sjednice predlaže Predsjednik, a utvrđuje Skupština. Sjednicom
Skupštine za vrijeme trajanja predsjeda Predsjednik (predsjedajući).
[2] Tijekom sjednice Skupštine vodi se zapisnik. Zapisnik sjednice Skupštine
obuhvaća:

-

popis nazočnih
dnevni red
zaključke o svakoj točki dnevnog reda
potpis zapisničara
potpis predsjedajućega.

[3] Skupština pravovaljano radi i donosi odluke samo ako joj nazoči natpolovična
većina izabranih članova. Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova
izuzevši slučajeve koje predviđa ovaj Statut ili opći akti Zbora. Izostanak sa sjednice
Skupštine mora se opravdati Predsjedniku.
[4] Sjednici Skupštine može se prisustvovati i putem telefonske konferencije ili
elektroničke konferencije, koristeći određeni mrežni alat, ukoliko je član Zbora odsutan
ili spriječen u dolasku. Na ovaj se način može održati i cijela sjednica.
[5] U slučaju iz stavka 4, a sukladno stavku 2 ovoga članka, zapisnik se i dalje mora
voditi na način utvrđen ovim Statutom.
Članak 12.
[1] Studentski predstavnici u Fakultetskom vijeću čine najmanje 15% ukupnog broja
članova vijeća.
[2] Mandat studentskih predstavnika i njihovih zamjenika u Fakultetskom vijeću traje
dok su ti studenti članovi Zbora.
[3] Mandat studentskih predstavnika i njihovih zamjenika u Fakultetskom vijeću može
se prekinuti i ranije, natpolovičnom odlukom Skupštine.
[4] Studentski predstavnici sudjeluju u Fakultetskom vijeću sukladno Statutu Fakulteta.
Članak 13.
[1] Skupština može donijeti odluku o isključenju člana Zbora iz Zbora ukoliko taj član:
-

ne ispunjava dodijeljene dužnosti
krši odredbe zakona, Statuta Sveučilišta u Zagrebu (dalje: Sveučilište),
Statuta Fakulteta i općih akata Fakulteta, Statuta te općih akata Zbora
ako zlouporabi dužnost člana Zbora
ako svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koju obnaša
ako svojim nesavjesnim, nepravilnim i/ili neodgovornim radom prouzroči
štetu Zboru
ako je član bio sudionik postupka Stegovnog povjerenstva te je donesena
odluka protiv člana u navedenom postupku

[2] Skupština mora isključenje izglasati natpolovičnom većinom svih članova Zbora. Po
isključenju člana, mjesto se popunjava sukladno Odredbi IV, članka 8., stavka 4 ovog
Statuta.

Predsjednik Zbora
Članak 14.
[1] Predsjednika bira Skupština na mandat od jedne godine koji se može jednom
ponoviti.
[2] Izbor Predsjednika se obavlja na sjednici Skupštine Zbora koju saziva dosadašnji
Predsjednik.
[3] Kandidati za Predsjednika su svi članovi Zbora.
[4] Izbor se odvija tajnim glasanjem, pri čemu svaki član Zbora daje glas jednom
kandidatu za mjesto Predsjednika.
[5] Predsjednika Zbora bira se natpolovičnom većinom glasova svih članova Zbora.
Ako ni jedan kandidat nije dobio zahtijevanu većinu, u drugom krugu izbora, u koji
ulaze dva kandidata s najvećim brojem glasova, smatra se izabranim kandidat koji je
dobio većinu glasova.
Članak 15.
Predsjednik:
-

predstavlja i zastupa Zbor
koordinira rad Zbora
priprema i saziva sjednice Skupštine te istima predsjedava
potpisuje opće akte i financijsku dokumentaciju Zbora
podnosi Zboru izvješće o radu i poslovanju Zbora
u skladu s proračunom i smjernicama Zbora, raspolaže sa sredstvima
Zbora
predlaže Zboru smjernice za rad Zbora
provodi odluke Zbora
obavlja druge poslove u skladu s ovim Statutom i drugim općim aktima
Zbora.

Članak 16.
[1] Predsjednik može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata na koji je izabran
ako:
-

ne ispunjava dužnosti Predsjednika
krši odredbe zakona, Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Statuta Fakulteta i
općih akata Fakulteta, Statuta, te općih akata Zbora
zlouporabi dužnost Predsjednika
svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koju obnaša

-

svojim nesavjesnim, nepravilnim i/ili neodgovornim radom prouzroči
štetu Zboru
zanemaruje ili nesavjesno obavlja dužnost Predsjednika
ako je član bio sudionik postupka Stegovnog povjerenstva te je donesena
odluka protiv člana u navedenom postupku

[2] Postupak razrješenja Predsjednika može inicirati najmanje trećina svih članova
Zbora. Prijedlog za razrješenje podnosi se u pisanom obliku na sjednici na kojoj se
odlučuje o razrješenju. Nakon podnošenja pisanog prijedloga za Predsjednikovo
razrješenje, rukovođenje sjednicom Zbora preuzima Zamjenik. Podnositelji zahtjeva
moraju se izjasniti o razlozima za razrješenje.
[3] O razrješenju Predsjednika odlučuju članovi Zbora tajnim glasovanjem
natpolovičnom većinom svih članova Zbora. Prije glasanja o razrješenju, Predsjedniku
se mora dati mogućnost da pred Zborom iznese svoju obranu.
[4] U slučaju razrješenja Predsjednika, Zbor je dužan izabrati novog Predsjednika koji
će obnašati dužnost kao vršitelj dužnosti Predsjednika do isteka akademske godine,
sukladno članku 14. ovog Zakona.

Zamjenik predsjednika Zbora
Članak 17.
Zamjenik u odsutnosti Predsjednika i/ili njegove nemogućnosti obnašanja dužnosti:
-

predstavlja i zastupa Zbor
koordinira rad Zbora
priprema i saziva sjednice Skupštine, ukoliko trećina Zbora zahtjeva
izvanrednu sjednicu te istima predsjedava
podnosi Zboru izvješće o radu i poslovanju Zbora
u skladu s proračunom i smjernicama Zbora, raspolaže sa sredstvima
Zbora
predlaže Zboru smjernice za rad Zbora
provodi odluke Zbora
obavlja druge poslove u skladu s ovim Statutom i drugim općim aktima
Zbora.

Članak 18.
[1] Mandat Zamjenika traje jednu akademsku godinu i može se jedanput ponoviti.
Članak 19.
[1] Predsjednik pokreće izbor Zamjenika, na istoj sjednici na kojoj je Predsjednik
izabran.

[2] Kandidati za Zamjenika su svi članovi Zbora, osim Predsjednika.
[3] Izbor se odvija tajnim glasanjem pri čemu svaki član Zbora daje glas jednom
kandidatu za mjesto Zamjenika.
[4] Zamjenika izabiru prisutni članovi Zbora natpolovičnom većinom glasova. Ako ni
jedan kandidat nije dobio zahtijevanu većinu, u drugom krugu izbora, u koji ulaze dva
kandidata s najvećim brojem glasova, smatra se izabranim kandidat koji je dobio
većinu glasova.
Članak 20.
[1] Zamjenik može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata na koji je izabran, ako:
-

ne ispunjava dužnosti Zamjenika
krši odredbe zakona, Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Statuta Fakulteta i
općih akata Fakulteta, Statuta, te općih akata Zbora
zlouporabi dužnost Zamjenika
svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koju obnaša
svojim nesavjesnim, nepravilnim i/ili neodgovornim radom prouzroči
štetu Zboru
ako je član bio sudionik postupka Stegovnog povjerenstva te je donesena
odluka protiv člana u navedenom postupku
zanemaruje ili nesavjesno obavlja dužnost Zamjenika.

[2] Postupak razrješenja Zamjenika može inicirati najmanje trećina svih članova Zbora.
Prijedlog za razrješenje podnosi se u pisanom obliku na sjednici na kojoj se odlučuje
o razrješenju. Nakon podnošenja pisanog prijedloga za razrješenje Zamjenika,
podnositelji zahtjeva moraju se izjasniti o razlozima za razrješenje.
[3] O razrješenju Zamjenika odlučuju članovi Zbora tajnim glasovanjem natpolovičnom
većinom svih članova Zbora. Prije donošenja odluke o razrješenju, Zamjeniku se mora
dati mogućnost da pred Zborom iznese svoju obranu.
[4] U slučaju razrješenja Zamjenika, Zbor je dužan izabrati novog Zamjenika koji će
obnašati dužnost do isteka akademske godine, sukladno članku 19. ovog Zakona.
Tajnik Zbora
Članak 21.
[1] Tajnik raspolaže novčanim sredstvima Zbora dobivenim od Fakulteta i iz ostalih
izvora prihoda, po nalogu Predsjednika.
[2] Tajnik vodi zapisnik sjednica Skupštine, koji je dužan učiniti dostupnim svim
članovima Zbora te ga arhivirati. Zapisnik sadrži podatke o mjestu i vremenu
održavanja sjednice, nazočnim i nenazočnim članovima, dnevnom redu i zaključcima.
Zapisnik potpisuju zapisničar i predsjedajući.

[3] Tajnik vodi arhivu Zbora u koju ulaze: zapisnici sjednica Skupštine i drugih sjednica
kojima predstavnici Zbora prisustvuju, račune i ostalu dokumentaciju, koju Zbor odluči
arhivirati.
[4] Arhiva Zbora traje minimalno pet godina.
Članak 22.
[1] Mandat Tajnika traje jednu akademsku godinu i može se jedanput ponoviti.
Članak 23.
[1] Predsjednik predlaže Tajnika, na istoj sjednici na kojoj je Predsjednik izabran.
[2] Tajnika izabiru prisutni članovi Zbora natpolovičnom većinom glasova. Ako ni jedan
kandidat nije dobio zahtijevanu većinu, u drugom krugu izbora, u koji ulaze dva
kandidata s najvećim brojem glasova, smatra se izabranim kandidat koji je dobio
većinu glasova.
Članak 24.
[1] Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata na koji je izabran ako:
- ne ispunjava dužnosti Tajnika
- krši odredbe zakona, Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Statuta Fakulteta i
općih akata Fakulteta, Statuta, te općih akata Zbora
- zlouporabi dužnost Tajnika
- svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koju obnaša
- svojim nesavjesnim, nepravilnim i/ili neodgovornim radom prouzroči
štetu Zboru
- zanemaruje ili nesavjesno obavlja dužnost Tajnika.
- ako je član bio sudionik postupka Stegovnog povjerenstva te je
donesena odluka protiv člana u navedenom postupku
[2] Postupak razrješenja Tajnika može inicirati najmanje trećina svih članova Zbora.
Prijedlog za razrješenje podnosi se u pisanom obliku na sjednici na kojoj se odlučuje
o razrješenju. Nakon podnošenja pisanog prijedloga za razrješenje Tajnika,
podnositelji zahtjeva moraju se izjasniti o razlozima za razrješenje.
[3] O razrješenju Tajnika odlučuju članovi Zbora tajnim glasovanjem dvotrećinskom
većinom svih članova Zbora. Prije glasanja o razrješenju, Tajniku se mora dati
mogućnost da pred Zborom iznese svoju obranu.
[4] U slučaju razrješenja Tajnika, Zbor je dužan izabrati novog Tajnika koji će obnašati
dužnost do isteka akademske godine, sukladno članku 23. ovog Zakona.
Članak 25.

[1] Odbori su privremena tijela Zbora koja osniva Skupština posebnom odlukom kojom
im dodjeljuje dužnosti te postavlja predsjednika odbora i njegova zamjenika iz redova
Zbora.
[2] Odbori pomažu Zboru u ispunjenju programa rada Zbora u skladu s ciljem i
područjima djelovanja. Djelokrug poslova Odbora određuje se odlukom iz stavka 1
ovog članka.
[3] Članovi Odbora mogu biti: članovi Zbora, studenti Fakulteta, zaposlenici Fakulteta
i ostali vanjski suradnici. Članove određuju i potvrđuju prisutni članovi Skupštine
natpolovičnom većinom glasova.
[4] Odbori su za svoj rad odgovorni Zboru.
[5] Financiranje Odbora proizlazi iz sredstava Zbora, Fakulteta i ostalih izvora
financijskih prihoda.
[6] Odbori se uređuju i počinju djelovati sukladno odluci Zbora za određeni Odbor.
Članak 26.
[1] Odbori su dužni izvještavati Zbor o svojem radu.
[2] Odbori su dužni voditi dokumentaciju o svojem radu te istu predati Tajniku po
prestanku rada Odbora.
Članak 27.
[1] Odbor prestaje djelovati izvršenjem dobivene dužnosti.
[2] Odbor se može prijevremeno ukinuti odlukom natpolovične većine glasova svih
članova Skupštine.

Studentski pravobranitelj
Članak 28.
[1] Fakultet može imati studentskog pravobranitelja kojeg imenuje Studentski zbor na
mandat u trajanju od jedne godine, sukladno općem aktu Zbora.
[2] Mandat studentskog pravobranitelja može se jednom ponoviti.
[3] Studentski pravobranitelj imenuje se putem javnog natječaja koji raspisuje Zbor
najranije 60, a najkasnije 7 dana prije isteka mandata imenovanog studentskog
pravobranitelja.
[4] Studentski pravobranitelj za svoj rad odgovara Zboru.
Članak 29.

[1] Za studentskog pravobranitelja može biti imenovan student koji ispunjava uvjete
jednake onima za članove Zbora propisane ovim Statutom.
[2] Pravobranitelja utvrđuje Zbor natpolovičnom većinom glasova svih članova Zbora.
[3] Zbor će razriješiti studentskog pravobranitelja i prije isteka mandata:
- ukoliko neopravdano ne izvršava svoje obveze
- na osobni zahtjev studentskog pravobranitelja
- ako za vrijeme mandata završi studij
- ako prestane zadovoljavati uvjete za člana Studentskog zbora
- ako je bio sudionik postupka Stegovnog povjerenstva te je donesena odluka
protiv studentskog pravobranitelja u navedenom postupku
- ukoliko nastupe drugi razlozi zbog kojeg nije u mogućnosti izvršavati obveze
studentskog pravobranitelja dulje od 30 dana
[4] Odluku iz stavka 3. ovog članka Zbor donosi natpolovičnom većinom glasova svih
članova Zbora.
[5] Ukoliko je studentski pravobranitelj razriješen dužnosti prema stavku 3. ovog
članka, Studentski zbor dužan je raspisati javni natječaj za novog studentskog
pravobranitelja najkasnije 8 dana nakon razrješenja zamjenika studentskog
pravobranitelja.
Članak 30.
[1] Studentski pravobranitelj je student Fakulteta zadužen za zaštitu studentskih prava
i studentskih interesa isključivo i jedino unutar akademske zajednice te za
posredovanje između pojedinih subjekata akademskog života radi primjerenog
ostvarivanja studentskih prava i obveza.
[2] Studentski pravobranitelj ne predstavlja studente pred drugim tijelima državne
uprave, niti u bilo kojem smislu ima ovlast zastupati studente izvan visokog učilišta.
[3] Studentski pravobranitelj:
- prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o
njima s nadležnim tijelima visokog učilišta,
- savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava,
- sudjeluje u svim stegovnim postupcima koji uključuju studente, osim u
slučaju da to odbije student,
- može sudjelovati u radu etičkog povjerenstva Fakulteta bez prava glasa,
- provodi edukacije studenata Fakulteta o njihovim pravima i obvezama,
- potiče informiranje o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje studentskih
prava i obveza,
- usklađuje svoj rad sa studentskim pravobraniteljem Studentskog zbora
Sveučilišta u Zagrebu,
- obavlja druge poslove utvrđene statutom Zbora.
[4] Ako je za provedbu planiranih aktivnosti iz nadležnosti studentskog pravobranitelja
potrebno osigurati financijska sredstva, sredstva se sukladno ovom Statutu
osiguravaju u proračunu Zbora temeljem prijedloga programa rada studentskog
pravobranitelja.

[5] Studentski pravobranitelj može imenovati zajedničke stalne i povremene radne
skupine i odbore po pojedinim znanstvenim područjima ili za uža područja
djelovanja, te organizirati forume, tribine i radionice za pojedine ili srodne vrste
problema.

ZAMJENIK STUDENTSKOG PRAVOBRANITELJA
Članak 31.
[1] Zamjenik studentskog pravobranitelja izabire se na prijedlog studentskog
pravobranitelja, a utvrđuje natpolovičnom većinom glasova svih članova Zbora.
[2] Za zamjenika studentskog pravobranitelja može biti imenovan student koji
ispunjava uvjete jednake onima za člana Zbora propisanima ovim Statutom.
[3] Zamjenik studentskog pravobranitelja pomaže studentskom pravobranitelju u
izvršavanju dužnosti utvrđenih člankom 30. ovog Statuta.
Odnos studentskog pravobranitelja i Zbora te Fakulteta
Članak 32.
[1] Studentski pravobranitelj surađuje sa Zborom i Fakultetom redovitim međusobnim
informiranjem, savjetovanjem te na druge načine.
[2] Studentski pravobranitelj Fakulteta obvezan je o svom radu podnijeti izvješće Zboru
barem jednom u 6 mjeseci.
Članak 33.
[1] Zbor

dostavlja studentskom pravobranitelju sve pozive i materijale sa svojih
sjednica, te zapisnike s održanih sjednica u istom roku kao i članovima Zbora, te
na drugi prikladan način informira studentskog pravobranitelja o svim svojim
aktivnostima

[2] Predsjednik po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, održava zajednički sastanak

sa studentskim pravobraniteljem, na koji po potrebi poziva i druge članove Zbora,
a na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za studente.
[3] Inicijativu za zajednički sastanak može pokrenuti i studentski pravobranitelj.
[4] Na zajednički sastanak mogu biti pozvani i zainteresirane osobe iz pojedinih

područja vezano uz pitanje o kojem se raspravlja.
[5] Na prijedlog studentskog pravobranitelja Zbor će raspraviti pitanje od interesa za

studentska prava, i to najkasnije na prvoj sljedećoj sjednici od dana dostave
zahtjeva pod uvjetom da je prijedlog podnesen najkasnije sedam dana prije dana
održavanja sjednice Zbora.

[6] Studentski pravobranitelj dužan je odazvati se pozivima na sjednice, prisustvovati

sjednicama s pravom sudjelovanja u raspravi, ali bez prava glasa te dostaviti svaki
podatak ili izvještaj koji o pitanju iz njegova djelokruga zatraži Zbor.
Članak 34.
[1] Nadležna tijela Fakulteta po potrebi održavaju zajednički sastanak sa studentskim
pravobraniteljem, a na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za
studentska prava, te o međusobnoj suradnji
[2] Fakultet je dužan studentskom pravobranitelju osigurati prostor za rad, sufinancirati
njihovu djelatnost te mu pružati administrativno-tehničku pomoć.

Studentska novinarska grupa
Članak 35.
[1] Fakultet može imati Studentsku novinarsku grupu imenovanu na neodređeno
vrijeme.
[2] Članovi Studentske novinarske grupe imenuju se putem javnog natječaja kojeg
raspisuje Studentska novinarska grupa najkasnije 30 dana nakon početka
akademske godine.
[3] Studentska novinarska grupa može raspisati javni natječaj za nove članove
najkasnije 30 dana nakon početka semestra.
[4] Studentska novinarska grupa za svoj rad odgovorna je Zboru.
Članak 36.
[1] Za člana Studentske novinarske grupe može biti imenovan student Fakulteta.
[2] Za vrijeme trajanja javnog natječaja za izbor novih članova, Studentska novinarska
grupa imenovat će odbor za prihvaćanje kandidatura koji se sastoji od 3 postojeća
člana.
[3] Predložene članove utvrđuje odbor za prihvaćanje kandidatura natpolovičnom
većinom glasova.
[4] Studentska novinarska grupa razriješit će člana grupe:
- ako neopravdano ne izvršava svoje obveze
- na osobni zahtjev člana grupe
- ako za vrijeme mandata završi studij
- prestane zadovoljavati uvjete za člana Studentske novinarske grupe
- nastupe drugi razlozi zbog kojih član grupe nije u mogućnosti izvršavati svoje
obveze dulje od 60 dana
[5] Odluku iz stavka 4. ovog članka Studentska novinarska grupa donosi većinom
glasova svih članova grupe.
Članak 37.

[1] Studentska novinarska grupa je skup studenata Fakulteta organizacije i informatike
koji se volonterski bave novinarskim i organizatorskim aktivnostima iz područja
povezivanja studenata, isticanja uspjeha, informiranja studenata o bitnim i
zanimljivim događajima i prilikama te promicanjem kulture, pismenosti i hrvatskog
jezika.
[2] Studentski novinarska grupa:
- objavljuje studentski časopis
- nastoji povezati studente s poslodavcima
- ističe uspjehe studenata
- informira studente o djelatnosti studentskih udruga, natjecanjima, prilikama i
drugim događanjima vezanim za studente
- promiče kulturni razvoj i pismenost
- potiče kreativnost i angažiranost studenata
[3] Uprava Fakulteta je odgovorna za poštovanje prava i zaštitu slobode govora
Studentske novinarske grupe.
[4] Ako je za provedbu planiranih aktivnosti iz nadležnosti Studentske novinarske
grupe potrebno osigurati financijska sredstva, sredstva se sukladno ovom Statutu
osiguravaju u proračunu Zbora temeljem prijedloga programa rada Studentske
novinarske grupe.

TIJELA STUDENTSKE NOVINARSKE GRUPE
Glavni urednik
Članak 38.
[1] Studentska novinarska grupa imenuje Glavnog urednika na razdoblje od 1 godine
uz mogućnost ponavljanja mandata.
[2] Glavni urednik imenovan je natpolovičnom većinom svih članova grupe.
[3] Glavni urednik zadužen je za organiziranje sastanaka i raspodjelu poslova između
članova grupe.
[4] Prilikom biranja glavnog urednika Zbor je dužan imenovati predstavnika koji će
prisustvovati procesu biranja.

Zamjenik glavnog urednika
Članak 39.
[1] Studentska novinarska grupa imenuje Zamjenika glavnog urednika na razdoblje od
1 godine.
[2] Zamjenik preuzima dužnosti Glavnog urednika u slučaju da Glavni urednik nije
prisutan, nije sposoban izvršavati svoje obveze ili je razriješen dužnosti.

[3] Zamjenik glavnog urednika imenovan je natpolovičnom većinom svih članova
grupe.

Tajnik
Članak 40.
[1] Studentska novinarska grupa imenuje Tajnika na proizvoljno razdoblje.
[2] Tajnik je dužan voditi zapisnike sastanaka grupe, te sastavljati semestralne
izvještaje o radu Studentske novinarske grupe.
[3] Tajnik je imenovan na osnovi volontiranja. Ukoliko niti jedan član grupe nije
predložen, ulogu Tajnika preuzima privremeni tajnik izabran na početku sastanka
na razdoblje do sljedećeg sastanka članova Studentske novinarske grupe.

Vanjski suradnik
Članak 41.
[1] Studentska novinarska grupa ima pravo imenovati vanjske suradnike za ispomoć
u djelovanju grupe, a u skladu sa svojim aktivnostima iz čl. 37. st. 2 ovog Statuta.
[2] Vanjski suradnik je imenovan na proizvoljno razdoblje.
Ostale pozicije
Članak 42.
[1] Studentska novinarska grupa ima pravo imenovati pozicije po potrebi, s
proizvoljnim opisom dužnosti te trajanjem mandata, a u skladu sa svojim
aktivnostima iz čl. 37. st. 2 ovog Statuta.

Odnos studentske novinarske grupe i Zbora te Fakulteta
Članak 43.
[1] Studentska novinarska grupa surađuje sa Zborom i Fakultetom redovitim
međusobnim informiranjem, savjetovanjem te na druge načine.
[2] Studentska novinarska grupa obvezna je o svom radu podnijeti izvješće Zboru
barem jednom u 6 mjeseci.
Članak 44.
[1] Zbor po potrebi održava zajednički sastanak sa Studentskom novinarskom grupom
na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interes za djelovanje Zbora i grupe.

[2] Inicijativu za zajednički sastanak može pokrenuti i Studentska novinarska grupa.
[3] Na zajednički sastanak mogu biti pozvane i zainteresirane osobe iz pojedinih
područja vezano uz pitanja o kojima se raspravlja.
[4] Studentska novinarska grupa dužna je odazvati se pozivima na sjednice,
prisustvovati sjednicama s pravom sudjelovanja u raspravi, ali bez prava glasa te
dostaviti svaki podatak ili izvještaj koji o pitanju iz njihovog djelokruga zatraži
Studentski zbor.
Članak 45.
[1] Nadležna tijela Fakulteta po potrebi održavaju zajednički sastanak sa Studentskom
novinarskom grupom, a na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa te o
međusobnoj suradnji
[2] Fakultet je dužan Studentskoj novinarskoj grupi pružiti administrativno-tehničku
pomoć.
V . FINANCIRANJE ZBORA
Članak 46.
Zbor stječe financijska novčana sredstva za obavljanje svoje djelatnosti iz:
-

sredstava Fakulteta
sredstava Studentskog zbora Sveučilišta
sredstava Studentskog centra Varaždin
zaklada, fondacija, fondova, darovnica i projekata
drugih izvora ako su u skladu sa zadaćama Zbora.

Članak 47.
[1] Zbor raspolaže sredstvima sa svog računa uz odobrenje prodekana za financijsko
materijalno poslovanje Fakulteta.
[2] Zbor raspolaže dobivenim sredstvima u skladu sa zakonom, općim aktima
Sveučilišta i Fakulteta, te proračunom Zbora.

VI I. IZBORI ZA STUDENTSKE PREDSTAVNIKE
Članak 48.
[1] Izbori za članove Zbora održavaju se u pravilu između 15. i 31. ožujka svake druge
akademske godine.
[2] Broj članova koji se biraju za idući mandat određuje Studentski Zbor prije
raspisivanja izbora, sukladno Članku 3, stavku 2.

[3] Među studentskim predstavnicima mora postojati najmanje 2 studenta s
poslijediplomskih studija. Ostali predstavnici su studenti preddiplomskih i diplomskih
studija.
[4] U slučaju smanjenja broja članova Studentskog Zbora prema stavkama 3 i 4 članka
8, Zbor ima pravo zatražiti raspisivanje izvanrednih izbora za studentske predstavnike.
[5] Mandat izabranih članova Zbora počinje početkom akademske godine koja slijedi
nakon provedenih izbora.
[6] Izbore raspisuje rektor Sveučilišta najmanje 30 dana prije njihova održavanja te
imenuje izborno povjerenstvo koje provodi izbore.
[7] Način provođenja izbora uređuje se općim aktom Zbora u skladu sa općim aktima
Sveučilišta i Fakulteta, te u skladu sa Zakonom.

Članak 49.
U izborima za Zbor imaju pravo sudjelovati svi studenti Fakulteta, sukladno Zakonu i
općem aktima Fakulteta, Sveučilišta i Zbora.

VI II. IZBORI ZA STUDENTSKE PREDSTAVNIKE
Članak 50.
Imenovani predstavnici studenata i njihovi zamjenici u Fakultetsko Vijeće, odbore
Zbora te odbore i povjerenstva Fakulteta nastavljaju s radom do isteka vremena na
koje su imenovani.

Članak 51.
Ovaj Statut stupa na snagu nakon što ga usvoji Fakultetsko Vijeće, osmog dana od
dana objane na oglasnoj ploči Zbora i Fakulteta te službenim web stranicama Zbora i
Fakulteta.

