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Na temelju članka 1. stavka 2. Statuta Studentskog zbora Tehničkog fakulteta u Rijeci (Klasa: 003-03/13-
01/01 Ur.br.: 2170-57-01-13-1) i u skladu s člankom 7. stavkom 1. Zakona o studentskom zboru i drugim 
studentskim organizacijama (Narodne novine 71/7, od dana 21. lipnja 2007.), a sukladno Odluci 
Studentskog zbora Tehničkog fakulteta u Rijeci s 8. sjednice održane 23. travnja 2018. godine, 
Fakultetsko vijeće Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci na 7. sjednici u ak. god. 2017./2018. 
održanoj 27. travnja 2018. donosi 

 

STATUT 
STUDENTSKOG ZBORA 

TEHNIČKOG FAKULTETA U RIJECI 
 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

(1.)  Statut je temeljni akt Studentskog zbora Tehničkog fakulteta u Rijeci (u daljnjem tekstu: Studentski 
zbor). 

(2.)  Statut Studentskog zbora donosi Fakultetsko vijeće Tehničkog fakulteta u Rijeci, na prijedlog 
Studentskog zbora. 

(3.)  Ovim se Statutom u skladu sa Zakonom o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama 
(˝Narodne novine˝ broj. 71/07. u daljnjem tekstu: Zakon), Statutom Tehničkog fakulteta u Rijeci – 
pročišćeni tekst (u daljnjem tekstu: Statut Fakulteta) i drugim propisima utvrđuje naziv i sjedište 
Studentskog zbora, Dan studentskog zbora, izgled pečata, način rada Studentskog zbora, sastav 
Studentskog zbora, način izbora predstavnika studenata u Fakultetsko vijeće i druga tijela Fakulteta, 
način imenovanja studentskog pravobranitelja, odgovornost članova Studentskog zbora za 
neispunjavanje povjerenih im poslova vezanih uz rad Studentskog zbora i ostala pitanja važna za 
rad Studentskog zbora. 

Članak 2. 

(1.)  Na Tehničkom fakultetu u Rijeci (u daljnjem tekstu: Fakultet) ustrojava se Studentski zbor u skladu 
sa Zakonom i ovim Statutom. 

(2.)  Puni naziv Studentskog zbora glasi: ˝Studentski zbor Tehničkog fakulteta u Rijeci˝. 

(3.)  Skraćeni naziv Studentskog zbora glasi: ˝SZTFR˝. 

(4.)  Sjedište Studentskog zbora je na Fakultetu, Vukovarska 58, 51000 Rijeka. 

(5.)  Studentski zbor je studentsko predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u 
odlučivanju u tijelima visokog učilišta i predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja.  

(6.)  Studentski zbor nema pravnu osobnost.  

Članak 3. 

(1.)  Studentski zbor ima pečat i logotip koji su uređeni posebnim pravilnikom. 



 

Članak 4. 

(1.) Danom Studentskog zbora utvrđuje se 22.10.2008. kao dan konstituiranja Studentskog zbora u 
skladu sa Zakonom. 

 

II. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE 

Članak 5. 

(1.) Predsjednik Studentskog zbora zastupa i predstavlja Studentski zbor u tijelima Fakulteta u skladu 
sa Zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Studentskog zbora. 

(2.) U slučaju nenazočnosti ili spriječenosti Predsjednika Studentskog zbora, zamjenjuje ga 
Potpredsjednik. 

(3.) Predsjednik može ovlastiti i druge članove da predstavljaju Studentski zbor u skladu sa Zakonom, 
ovim statutom i drugim aktima Studentskog zbora. 

 

III. ZADAĆE STUDENTSKOG ZBORA 

Članak 6. 

(1.) Zadaće Studentskog zbora su: 

 biranje studentskog predstavnika u Skupštinu pri Studentskom zboru Sveučilišta u 
Rijeci, koji sudjeluje u radu i odlučivanju tog tijela, 

 biranje studentskih predstavnika u radna tijela Fakulteta te sudjelovanje u radu i 
odlučivanju tih tijela,  

 donošenje Plana i programa rada Studentskog zbora, 

 imenovanje studentskog pravobranitelja Fakulteta na način utvrđen ovim Statutom, 

 briga o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom 
standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnima za studente 
Fakulteta, 

 predlaganje nadležnim tijelima Fakulteta plan financiranja studentskih aktivnosti, 

 poticanje izvannastavnih aktivnosti studenata Fakulteta, 

 predlaganje Statuta Studentskog zbora, 

 predlaganje općih akata Studentskog zbora, ako Zakonom nije drugačije određeno, 

 obavljanje drugih poslova od interesa za studente Fakulteta. 

(2.) Studentski zbor zadaće iz prethodnog stavka vrši putem odluka svojih tijela. 

 



 

IV. SASTAV STUDENTSKOG ZBORA 

Članak 7. 

(1.) Sastav Studentskog zbora definiran je Pravilnikom o provedbi izbora za izbor studentskih 
predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u 
Rijeci. 

(2.) U radu Studentskog zbora člana zamjenjuje njegov zamjenik u slučaju njegove neprisutnosti na 
sjednici Studentskog zbora.  

Članak 8. 

(1.) Mandat članova Studentskog zbora i njihovih zamjenika traje dvije godine i može se jednom 
ponoviti. 

(2.) Član Studentskog zbora i njegov zamjenik mogu biti razriješeni dužnosti prije isteka mandata na 
koji su izabrani: 

- prestankom statusa studenta, 

- danom podnošenja ostavke, 

- ako u posljednje dvije godine nije sakupio minimalno 60 ECTS bodova ili ako drugi 
put ponavlja godinu tijekom studija koji se izvodi prema propisima koji su vrijedili prije 
stupanja Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju na snagu, 

- ako zbog objektivnih okolnosti nije u stanju obavljati dužnost, 

- ako ne sudjeluje u radu Studentskog zbora bez opravdanog razloga (bolest ili najmanje 
dva mjeseca) u tijeku akademske godine, 

- ako svojim ponašanjem teško povrijedi ugled Studentskog zbora, 

- ako svojim postupcima prekrši odredbe Statuta Studentskog zbora, 

- iz drugih opravdanih razloga. 

(3.) Odluka o razrješenju člana donosi se dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova 
Studentskog zbora. 

(4.) U slučaju upisivanja višeg stupnja studija tijekom mandata, član je obvezan dostaviti službenu 
izjavu kojom potvrđuje svoju namjeru upisivanja višeg stupnja studija na Fakultetu te najkasnije tri 
mjeseca nakon dostaviti potvrdu o upisu. Nedostavljanjem potrebne dokumentacije unutar 
navedenog roka, razrješenje dužnosti nastupa po sili Zakona.  

(5.) 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 prema broju 
glasova na izborima zauzeo sljedeće mjesto. 

(6.) U slučaju nepostojanja kandidata koji je prema broju glasova zauzeo sljedeće mjesto u toj izbornoj 
jedinici ponovno se raspisuju izbori te se izabiru predstavnici i zamjenici umjesto onih članova 
zamjenika kojima je prestao mandat iz te izborne jedinice. Tako izabranome članu ili zamjeniku 
mandat odgovara mandatu člana umjesto kojega je izabran. 

(7.) Studentski zbor može na prijedlog člana te natpolovičnom većinom glasova svih članova donijeti 
odluku o promjeni ili odabiru novog zamjenika člana. 



 

(8.) Predstavnici u Skupštini pri Studentskom zboru Sveučilišta u Rijeci mogu se razriješiti dužnosti 
odlukom Studentskog zbora, sukladno ovome Statutu, a i odlukom Skupštine Studentskog zbora 
Sveučilišta u Rijeci u skladu s njihovim statutom i drugim normativnim aktima i dokumentima. 

 

V. IZBOR ČLANOVA STUDENTSKOG ZBORA 

Članak 9. 

(1.) Pravilnikom o provedbi studentskih izbora za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor 
Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci pobliže se određuje izborni 
postupak. 

(2.) Studentske predstavnike u Studentski zbor imaju pravo birati svi studenti preddiplomskog stručnog 
i sveučilišnog, diplomskog sveučilišnog i poslijediplomskog sveučilišnog studija Fakulteta. 

(3.) Izbori se raspisuju i provode na razini Sveučilišta u Rijeci i provode na razini sastavnica Sveučilišta 
u Rijeci. 

(4.) Rektor Sveučilišta u Rijeci raspisuje izbore najmanje 30 dana prije njihovog održavanja u skladu s 
Pravilnikom iz stavka 1. ovog članka. 

(5.) Pravilnikom iz stavka 1. ovog članka određuje se: 

o način predlaganja i utvrđivanja kandidata, 

o uvjet za pravovaljanost kandidature, 

o tijela, njihov sastav i djelokrug za vođenje postupka, 

o mjesto i vrijeme izbora, 

o način provedbe izbora, 

o tajnost glasovanja, 

o vođenje biračkog popisa, 

o način provjere, 

o način provjere identiteta kandidata, birača i drugih osoba koje sudjeluju u izbornom 
postupku, 

o prigovor na tijek i rezultate izbornog postupka, 

o sastavi i djelokrug povjerenstva za prigovore u skladu s člankom 16. Zakona, 

o sudjelovanje promatrača 

o način postupanja za slučaj jednakog broja glasova pojedinih kandidata, 

o način konstituiranja Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci i studentskih zborova 
sastavnica Sveučilišta u Rijeci. 

(6.) Izborne jedinice formiraju se sukladno pravilniku iz stavka 1. ovog članka. 

 

VI. TIJELA STUDENTSKOG ZBORA 

Članak 10. 

(1.) Studentski zbor ima predsjednika, potpredsjednika, tajnika i blagajnika. 



 

(2.) Izbor predsjednika, potpredsjednika, tajnika i blagajnika Studentskog zbora vrši se na 
konstituirajućoj sjednici koju saziva dekan Fakulteta. 

(3.) Najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata predsjednika, izabranog sukladno prethodnom stavku, 
pokreće se postupak izbora za novi mandat. 

(4.) Potpredsjednika, tajnika i blagajnika Studentskog zbora imenuju članovi Studentskog zbora na 
prijedlog predsjednika ili jednog od članova s pravom glasa. 

Članak 11. 

Opće odredbe o predsjedniku, prava i obveze 

(1.) Predsjednik Studentskog zbora: 

o predstavlja i zastupa Studentski zbor, 

o koordinira rad Studentskog zbora, 

o upućuje prijedloge općih akata Studentskom zboru i čelniku Fakulteta, 

o u ime Studentskog zbora upućuje predstavke i upite nadležnim tijelima, 

o predlaže i donosi opće akte u skladu s ovim Statutom, 

o predlaže članovima Studentskog zbora proračun Studentskog zbora, 

o predlaže članovima Studentskog zbora potpredsjednika Studentskog zbora, 

o saziva sjednice Studentskog zbora, 

o predsjedava sjednicom Studentskog zbora te provodi donijete odluke i zaključke, 

o podnosi prijedlog rada Studentskog zbora, 

o obavlja druge poslove utvrđene Zakonom i ovim Statutom. 

(2.) Predsjednik Studentskog zbora najmanje svaki mjesec, a po potrebi i češće, podnosi članovima 
Studentskog zbora izvješće o radu i poslovanju Studentskog zbora. 

(3.) Predsjednik svaka tri mjeseca članovima Studentskog zbora podnosi detaljan izvještaj koji mora 
sadržavati narativni i financijski dio koji se sastoji od detaljnog prikaza svih realiziranih stavki u 
proteklom razdoblju. 

(4.) Predsjednik Studentskog zbora odobrava isplate sredstava Studentskog zbora. 

(5.) Predsjednik Studentskog zbora ima pravo poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun 
Studentskog zbora u iznosu do 500,00 kn. Za radnje u vrijednosti iznad iznosa od 500,00 kn, 
Predsjedniku je potrebna prethodna suglasnost većine prisutnih članova na sjednici Studentskog 
zbora ili većine svih članova Studentskog zbora u slučaju održavanja elektroničke sjednice. 

(6.) Predsjednik može imenovati pomoćnike, savjetnike, odbore, stalna i povremena stručna 
povjerenstva ili radne grupe te druga stalna savjetodavna tijela za obavljanje pojedinih poslova iz 
svog djelokruga. Broj i naziv pomoćnika, savjetnika te sastav odbora, stručnih tijela ili radnih grupa 
te drugih stalnih savjetodavnih tijela i djelokrug njihova rada pobliže se određuje posebnom 
odlukom. 

Članak 12. 

(1.) Za Predsjednika Studentskog zbora može biti izabran samo član istoga. 

(2.) Mandat Predsjednika i Potpredsjednika traje jednu akademsku godinu i može se jednom ponoviti. 



 

(3.) Kandidate za Predsjednika Studentskog zbora mogu predlagati svi članovi Studentskog zbora s 
pravom glasa. 

(4.) Za Predsjednika Studentskog zbora izabran je kandidat koji je ostvario natpolovičnu većinu glasova 
svih članova Studentskog zbora s pravom glasa. 

(5.) Ako nijedan od kandidata za Predsjednika Studentskog zbora u prvom krugu ne ostvari 
natpolovičnu većinu glasova ukupnog biračkog tijela, u drugom krugu bira se samo između dva 
kandidata koji su u prvom krugu ostvarili najveći broj glasova. Ako ni u drugom krugu jedan od 
dvojice kandidata ne ostvari natpolovičnu većinu od ukupnog biračkog tijela, postupak 
kandidiranja i izbora se ponavlja na sljedećoj sjednici.  

(6.) U slučaju da članovi Studentskog zbora ne izaberu predsjednika Studentskog zbora na 
konstituirajućoj sjednici ili po isteku mandata trenutnog Predsjednika, bira se v.d. predsjednika 
Studentskog zbora do izbora novog Predsjednika, a najduže na vrijeme od dva mjeseca. 

(7.) Ako se nakon proteka dva mjeseca od izbora v. d. Predsjednika Studentskog zbora ne izabere 
Predsjednik, dekan Fakulteta će najkasnije u roku od trideset (30) dana raspisati nove izbore. 

Članak 13. 

Spriječenost Predsjednika Studentskog zbora u obavljanju dužnosti 

(1.) U slučaju spriječenosti Predsjednika Studentskog zbora da obavlja svoje dužnosti (odsutnost, bolest 
i sl.) zamjenjuje ga Potpredsjednik. 

(2.) Potpredsjednik Studentskog zbora ima sve ovlasti i obavlja sve poslove Predsjednika Studentskog 
zbora utvrđene Zakonom i ovim Statutom, a sve akte potpisuje koristeći oznaku ˝uz.˝ (u zamjenu). 

(3.) U slučaju spriječenosti Predsjednika Studentskog zbora dulje od tri mjeseca, članovi Studentskog 
zbora pokrenut će postupak izbora novog Predsjednika Studentskog zbora. 

Članak 14. 

Razrješenje Predsjednika Studentskog zbora 

(1.) Predsjednik može biti razriješen dužnosti prije isteka mandata ako: 

 nastupe okolnosti iz članka 8. stavka 2. ovog Statuta, 

 zlouporabi položaj predsjednika ili prekorači njegove ovlasti, 

 odobri isplatu sredstava koje nisu u skladu s proračunom ili odlukom Studentskog 
zbora, 

 svojim ponašanjem teško povrijedi ugled dužnosti koju obnaša, 

 zahtjevom natpolovične većine svih članova Studentskog zbora. 

(2.) Odluku o pokretanju razrješenja Predsjednika, odnosno Potpredsjednika, Studentskog zbora donose 
članovi Studentskog zbora na temelju pisanog obrazloženog zahtjeva za pokretanje toga postupka 
uz podršku jedne trećine članova Studentskog zbora s pravom glasa te uz najavu na prethodnoj 
sjednici. 

(3.) Sjednicu na kojoj se raspravlja o razrješenju Predsjednika saziva Predsjednik Studentskog zbora, a 
vodi Potpredsjednik ili – ako Potpredsjednik nije prisutan na sjednici – drugi član Studentskog 
zbora kojeg Studentski zbor natpolovičnom većinom izabere za vođenje sjednice do izbora novog 
predsjednika. 



 

(4.) U slučaju postupka razrješenja dužnosti Potpredsjednika sjednicu saziva Predsjednik Studentskog 
zbora ili – ako Predsjednik nije prisutan na sjednici – drugi član Studentskog zbora kojeg Studentski 
zbor natpolovičnom većinom izabere za vođenje sjednice do izbora novog potpredsjednika. 

(5.) U postupku odlučivanja o razrješenju, Predsjedniku, odnosno Potpredsjedniku, mora se pružiti 
mogućnost izjašnjavanja o razlozima za razrješenje. 

(6.) O razrješavanju odlučuju članovi Studentskog zbora natpolovičnom većinom svih članova 
Studentskog zbora s pravom glasa i to javnim glasovanjem. 

(7.) Odluka kojom se Predsjednik Studentskog zbora razrješava dužnosti mora biti dostavljena dekanu 
Fakulteta u roku od osam dana od dana njezina donošenja. 

Članak 15. 

(1.) U slučaju razrješenja dužnosti Predsjednika Studentskog zbora, Potpredsjednik Studentskog zbora 
biti će (v.d.) vršitelj dužnosti Predsjednika Studentskog zbora do izbora novog Predsjednika 
Studentskog zbora, a najdulje na dva mjeseca. 

(2.) Ako se nakon proteka dva mjeseca od izbora v. d. Predsjednika Studentskog zbora ne izabere 
Predsjednik, dekan Fakulteta će najkasnije u roku od trideset (30) dana raspisivati nove izbore. 

Članak 16. 

Opće odredbe o tajniku, prava i obveze 

(1.) Studentski zbor ima tajnika i njegova zamjenika 

(2.) Tajnik Studentskog zbora: 

 pomaže Predsjedniku u radu, 

 obavlja stručne i administrativne poslove, 

 brine o izradi akata, 

 vodi i čuva arhivu i dokumentaciju Studentskog zbora, 

 čuva pečat Studentskog zbora, 

 priprema godišnje izvješće o radu Studentskog zbora, 

 odgovoran je za zapisnike sa sjednica Studentskog zbora, 

 odgovoran je za nadzor stanja računa Studentskog zbora, 

 dužan je izvijestiti i upozoriti sve članove Studentskog zbora u slučaju prevelikih 
investicija ili trošenja. 

 

VII. NAČIN RADA STUDENTSKOG ZBORA 

Članak 17. 

(1.) Studentski zbor radi na sjednicama koje se održavaju najmanje jednom u mjesec dana, osim tijekom 
kolovoza. 

(2.) Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Studentskog zbora na pisani zahtjev jedne trećine članova. 
Takav zahtjev mora sadržavati prijedlog dnevnog reda i predsjedavajućeg. 



 

(3.) Ako Predsjednik Studentskog zbora ne sazove sjednicu u roku od osam dana od dana podnošenja 
zahtjeva, članovi koji su predložili sazivanje sjednice mogu sami sazvati sjednicu Studentskog 
zbora. 

(4.) U slučaju održavanja sjednice iz prethodnog stavka, sjednicu Studentskog zbora vodi predloženi 
predsjedavajući sukladno predloženom dnevnom redu iz stavka 2. 

Članak 18. 

(1.) Studentski zbor može odlučivati ako je na sjednicama nazočna natpolovična većina od ukupnog 
broja članova Studentskog zbora, odnosno njihovih zamjenika. 

(2.) Samo članovi Studentskog zbora imaju pravo glasa, a u slučaju nenazočnosti člana pravo glasa ima 
njegov zamjenik. 

(3.) Studentski zbor donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, izuzevši slučajeve u kojima 
Zakon, Statut ili drugi opći akt određuju drugačije. 

(4.) Sva glasovanja su javna osim ako članovi Studentskog zbora natpolovičnom većinom odluče 
drugačije. 

(5.) O radu sjednice vodi se zapisnik koji nužno i minimalno sadrži popis nazočnih, dnevni red, vrijeme 
odvijanja sjednice, zaključke po svakoj točki, potpis zapisničara i predsjedavajućeg. 

Članak 19. 

(1.) Sjednica Studentskog zbora može se održati elektronički, putem sredstava daljinske komunikacije 
(elektronička sjednica), izuzev sjednice sukladno članku 12. i 14. ovog Statuta. Odluke donijete 
sukladno ovom stavku potvrđuju se na idućoj sjednici Studentskog zbora usvajanjem zapisnika. 

(2.) Održavanjem elektroničke sjednice ne ispunjava se obveza propisana člankom 18. stavkom 1. ovog 
Statuta o održavanju sjednice najmanje jednom u mjesec dana. 

(3.) Predsjednik može odlučiti da se sjednica Studentskog zbora održi i bez fizičke nazočnosti većine 
članova Studentskog zbora, izuzev sjednice sukladno članku 12. i 14. ovog Statuta s tim da odsutni 
članovi Studentskog zbora glasuju putem telefona ili telefaksom, elektroničkom poštom, odnosno 
drugim oblikom daljinske komunikacije za vrijeme trajanje sjednice. 

Članak 20. 

(1.) Sve odluke donijete od strane Studentskog zbora potrebno je čuvati u pisanom obliku. 

(2.) Na svakoj odluci mora biti naveden datum donošenja odluke, urudžbeni broj dokumenta, klasa 
dokumenta, opis i objašnjenje odluke te broj glasova kojima je odluka donijeta. 

(3.) Svaka odluka mora biti napravljena u tri primjerka, potpisana od strane Predsjednika i Tajnika 
Studentskog zbora. Po jedan primjerak se dostavlja u arhivu Studentskog zbora, arhivu Fakulteta 
te jedan primjerak ostaje Predsjedniku Studentskog zbora. 

Članak 21. 

(1.) Studentski zbor zasebnom odlukom osniva Povjerenstvo za evaluaciju kandidata za Dekanovu 
nagradu za studentski aktivizam. 

(2.) Studentski zbor jedanput godišnje predlaže kandidate za Dekanovu nagradu za studentski aktivizam 
temeljem odluke Povjerenstva za evaluaciju kandidata za dodjelu Dekanove nagrade za studentski 
aktivizam. 



 

(3.)  Rad povjerenstva iz stavka 1. ovog članka pobliže je opisan Pravilnikom o radu Povjerenstva za 
evaluaciju kandidata za Dekanovu nagradu za studentski aktivizam. 

 

VIII. PREDSTAVNICI STUDENATA U FAKULTETSKIM TIJELIMA 

Članak 22. 

(1.) Studentski zbor izabire predstavnike studenata u radna tijela Fakulteta sukladno Statutu Fakulteta 
i drugim općim aktima Fakulteta. 

(2.) Studentski zbor predstavnike studenata u radna tijela Fakulteta izabire na način da se osigura 
ravnomjerna zastupljenost svih vrsta i godina studija. Kod većeg broja kandidata za predstavnike 
studenata od potrebnog, izabiru se kandidati koji dobiju više glasova, vodeći pritom računa o 
ravnomjernoj zastupljenosti. 

 

IX. STUDENTSKI PRAVOBRANITELJ 

Članak 23. 

(1.) Fakultet ima Studentskog pravobranitelja i njegova zamjenika koje imenuje Studentski zbor. 

(2.) Kandidate za imenovanje Studentskog pravobranitelja i njegova zamjenika predlažu članovi 
Studentskog zbora. 

(3.) Za Studentskog pravobranitelja i njegova zamjenika može biti imenovan samo student koji 
ispunjava uvjete za člana Studentskog zbora propisane Zakonom. 

(4.) Odluku o imenovanju Studentskog pravobranitelja i njegova zamjenika donosi Studentski zbor 
natpolovičnom većinom glasova svih članova Studentskog zbora. 

(5.) Mandat studentskog pravobranitelja i njegova zamjenika traje jednu godinu i može se jednom 
ponoviti. 

(6.) U slučaju spriječenosti Studentskog pravobranitelja Studentskog zbora da obavlja svoje dužnosti 
(odsutnost, bolest i sl.) zamjenjuje ga njegov zamjenik. 

(7.) Studentski pravobranitelj: 

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

o savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava, 

o može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava, 

o brine za zakonitost u provedbi izbora, 

o obavlja druge poslove utvrđene Statutom Fakulteta i Statutom Sveučilišta u Rijeci. 

(8.) Studentski pravobranitelj Fakulteta obvezan je o svom radu izvještavati Studentski zbor najmanje 
svaka 3 mjeseca ili češće po potrebi. 

(9.) Dužan je obavijestiti nadležne institucije ako otkrije nepravilnost u radu Predsjednika, 
Potpredsjednika, Studentskog zbora ili bilo kojega drugog člana Studentskog zbora, odnosno 
djelatnika Fakulteta. 

(10.)   Dužan je godišnje izvješće u pisanom obliku dostaviti Studentskom zboru i Fakultetu. 



 

(11.)   Studenski pravobranitelj Fakulteta može biti razriješen prije isteka mandata na koji je izabran 
ako: 

o sam traži razrješenje, 

o ne ispunjava dužnosti Studentskog pravobranitelja utvrđene Zakonom čl. 17. st. 3., 

o prestankom statusa studenta 

(12.) Razrješenje Studentskog pravobranitelja Fakulteta u slučajevima točke 1. i 3. iz prethodnog 
stavka ovog članka nastupa po sili Zakona. 

(13.) Studentskog pravobranitelja Fakulteta koji je razriješen dužnosti zamjenjuje njegov zamjenik do 
izbora novog Studentskog pravobranitelja na način i u postupku utvrđenim ovim člankom Statuta. 

(14.) U slučaju razrješenja Studentskog pravobranitelja Fakulteta, novoizabrani Studentski 
pravobranitelj Fakulteta dovršiti će mandat prethodnog Studentskog pravobranitelja Fakulteta. 

(15.) Studentski pravobranitelj Fakulteta po pozivu i potrebi prisustvuje zajedničkoj sjednici svih 
studentskih pravobranitelja znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica radi 
usklađivanja zajedničkog rada i djelovanja na Sveučilištu u Rijeci. 

 

X. STUDENTSKE UDRUGE I DRUGE STUDENTSKE ORGANIZACIJE NA TEHNIČKOM 
FAKULTETU U RIJECI I SVEUČILIŠTU U RIJECI  

Članak 24. 

(1.) Studenti mogu osnivati udruge i druge studentske organizacije na Sveučilištu u Rijeci u skladu sa 
Zakonom i Statutom Sveučilišta u Rijeci. 

(2.) Sveučilište u Rijeci vodi evidenciju studentskih organizacija koje djeluju na Sveučilištu u Rijeci 
sukladno posebnom općem aktu Sveučilišta u Rijeci. 

(3.) U slučaju izlaska Studentskog zbora iz Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci ili donošenjem općeg 
akta vezanog za ovu točku, stavak 1. i 2. ovog članka postaju ništavni. 

(4.) U slučaju nastupanja okolnosti iz stavka 3. ovog članka, studenti mogu osnivati udruge i druge 
studentske organizacije na Fakultetu u skladu sa Zakonom i statutom Fakulteta. Fakultet tada vodi 
evidenciju studentskih organizacija koje djeluju na Fakultetu sukladno posebnom općem aktu 
Fakulteta. 

 

XI. FINANCIRANJE RADA 

Članak 25. 

(1.) Rad Studentskog zbora financira se iz proračuna Fakulteta u skladu sa Zakonom i općim aktima 
Fakulteta. 

(2.) Rad Studentskog zbora financira se iz: 

 Sredstva koja se u proračunu Republike Hrvatske osiguraju za visoko školstvo i 
znanstveni rad za posebne programe koje predlaže Studentski zbor, 

 iz prihoda od pokretne i nepokretne imovine, 

 od zaklada, fondacija, fondova, darovnica, sponzorstava, donacija i dotacija, 

 iz studentskih participacija u troškovima studija prilikom upisa u akademsku godinu, 



 

 iz drugih izvora ako su u skladu sa zadaćama Studentskog zbora, te ako to nije u 
suprotnosti sa Zakonom ili Statutom Fakulteta. 

(3.) Studentski zbor donosi plan svojih aktivnosti za predstojeću akademsku godinu i prijedlog plana 
financiranja svojih aktivnosti natpolovičnom većinom svih svojih članova. Temeljem tih 
dokumenata i procjene njihove ostvarivosti te usklađenosti sa zadaćama Studentskog zbora, a 
sukladno financijskim mogućnostima, dekan Fakulteta donosi odluku o visini sredstava iz 
Fakultetskog proračuna kojima će financirati aktivnosti Studentskog zbora. 

(4.) Predsjednik Studentskog zbora donosi pojedinačne odluke o isplati odobrenih sredstava sukladno 
dokumentima u prethodnom stavku. 

(5.) Financijska služba Fakulteta obavijestiti će dekana o svakoj odluci Predsjednika Studentskog zbora 
o isplati sredstava s računa nesukladnoj s odobrenim planom financiranja i neće ju provesti dok to 
dekan Fakulteta ne odobri. 

(6.) Studentski zbor može donijeti odluku o prenamjeni proračunskih sredstava samo natpolovičnom 
većinom svih svojih članova i uz suglasnost dekana Fakulteta. 

(7.) Studentski zbor raspolaže sredstvima za svoj rad u okviru računa Fakulteta – sukladno zakonu i 
općim aktima Fakulteta – te načinima utvrđenim ovim Statutom. 

Članak 26. 

(1.) Studentski zbor može raspisati javni natječaj za financiranje studentskih programa koje provode 
studentske organizacije ili pojedini studenti u tekućoj kalendarskoj godini. 

(2.) Studentski zbor koji je raspisao javni natječaj ne može na natječaj prijaviti svoj studentski program. 

(3.) Studentski zbor dužan je osnovati povjerenstvo za provedbu natječaja. Većinu članova povjerenstva 
čine studenti imenovani od strane Studentskog zbora, a ostatak članova čini nastavno osoblje 
imenovano od strane dekana Fakulteta. 

(4.) 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 
posebnom odlukom dekana Fakulteta na prijedlog Studentskog zbora. 

(5.) Povjerenstvo iz stavka 3. ovog članka podnosi prijedloge raspodjele financijskih sredstava. Odluku 
o raspodjeli financijskih sredstava donosi dekan Fakulteta na prijedlog Studentskog zbora. 

(6.) Proračunski fondovi, kriteriji za natječaje i način vrednovanja studentskih programa koje provode 
studentske organizacije ili pojedini studenti propisuju se općim aktom kojeg predlaže Studentski 
zbor natpolovičnom većinom svih članova, a donosi Fakultetsko vijeće Fakulteta. 

(7.) U slučaju izlaska Studentskog zbora iz Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, Studentski zbor 
postaje obvezan raspisati javni natječaj iz stavka 1. ovog počevši od sljedeće kalendarske godine 
od dana stupanja okolnosti opisanih ovim stavkom. 

 

XII. JAVNOST RADA 

Članak 27. 

(1.) Rad Studentskog zbora je javan. 

(2.) Studentski zbor ostvaruje javnost rada neposrednim davanjem informacija studentima, putem svoje 
internetske stranice, održavanjem tribina, kroz javne medije te na druge prikladne načine. 

 



 

XIII. OPĆI AKTI 

Članak 28. 

(1.) Statut je temeljni akt Studentskog zbora. 

(2.) Statut Studentskog zbora donosi Fakultetsko vijeće Fakulteta na prijedlog Studentskog zbora. 
Studentski zbor odluku o prijedlogu donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova s pravom 
glasa. 

(3.) Izmjene i dopune Statuta donose se na istovjetan način kao što je opisano stavkom 2. ovog članka. 

Članak 29. 

(1.) Opće akte Studentskog zbora donosi Studentski zbor i Fakultetsko vijeće Fakulteta u skladu sa 
Zakonom. 

(2.) Fakultetsko vijeće na prijedlog Studentskog zbora donosi Statut Studentskog zbora Tehničkog 
fakulteta u Rijeci. 

(3.) U slučaju stupanja okolnosti iz članka 26. stavka 7. ovog Statuta, Fakultetsko vijeće je obvezno 
donesti Pravilnik o financiranju studenata pojedinaca i studentskih organizacija Tehničkog 
fakulteta u Rijeci na prijedlog Studentskog zbora u roku od šest mjeseci od dana nastupanja 
okolnosti. 

(4.) Studentski zbor donosi: 

 Pravilnik o logotipu i pečatu SZTFR, 

 Pravilnik o radu Povjerenstva za evaluaciju kandidata za Dekanovu nagradu za 
studentski aktivizam, 

 i druge opće akte. 

Članak 30. 

(1.) Studentski zbor će uskladiti, odnosno donijeti i predložiti opće akte utvrđene člankom 29. ovog 
Statuta u roku od šest (6) mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta, ako Zakonom nije 
utvrđen drugi rok. 

 

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 31. 

(1.) Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li u tekstu ovoga Statuta 
korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način za muški i ženski rod. 

(2.) Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje vrijediti Statut od 25. siječnja 2013. (Klasa: 003-03/13-
01/01, Ur.br: 2170-57-01-13-1) i sve njegove izmjene i dopune. 

(3.) Tumačenje ovog Statuta daje Studentski zbor uz savjetovanje s glavnim tajnikom Fakulteta. 

Članak 32. 

(1.) Ovaj Statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Fakulteta. 

 




