Izvještaj o radu
Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
u akademskoj godini 2017./2018.

Osijek, rujan 2018.
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1. UVOD
Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera (dalje: Studentski zbor Sveučilišta)
legitimno je izabrano predstavničko tijelo koje zastupa interese više od 17 000 studenata
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Studentski zborovi kako na razini sastavnica,
tako i na sveučilišnoj razini organiziraju različite projekte s ciljem poticanja studenata na
studentski aktivizam i uključivanje u izvannastavne aktivnosti, ali i aktivnosti koje potiču
kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Osim navedenih aktivnosti zadatak je Studentskog
zbora Sveučilišta na sjednicama raspravljati probleme s kojima se studenti javljaju i pokušati
iznaći način da se isti riješe. Kroz djelovanje unutar Hrvatskog studentskog zbora, studentski
predstavnici sudjeluju u radu različitih povjerenstava i radnih skupina za donošenje i izmjenu
zakona i pravilnika koji se tiču studenata, pa na taj način imamo direktan upliv u kreiranje
politika koje se tiču studenata i studiranja u Republici Hrvatskoj.
U nastavku navodimo uspješno realizirane aktivnosti Studentskog zbora Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 2017./2018.

Stjepan Ćurčić,
predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

2. RAD SKUPŠTINE SZOS
Skupština Studentskog zbora Sveučilišta broji ukupno 29 članova od toga sedamnaest (18)
predstavnika studentskih zborova znanstveno-nastavnih, umjetničko-nastavnih i nastavnih
sastavnica i jedanaest (11) članova biranih na razini Sveučilišta.
Skupština aktualnog saziva Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera
konstituirana je dana 15. studenoga 2017. godine nakon provedenih redovnih i dopunskih
studentskih izbora.
Predsjedništvo Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u
akademskoj godini 2017./2018. čine kako slijedi:
1.
2.
3.
4.
5.

Stjepan Ćurčić, predsjednik
Vinko Vidmar, zamjenik predsjednika
Ivan Šarić, potpredsjednik za projekte i međunarodnu suradnju
Matija Fenrich, potpredsjednik za nastavu i studente
Tamara Jakšić, potpredsjednica za medije i odnose s javnošću

Predstavnici studenata u Senatu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku su:
1.
2.
3.
4.
5.

Stjepan Ćurčić, po funkciji predsjednika
Ana Petrović
Magdalena Kraljičak
Stjepan Dravinski
Vlatko Kopić

U akademskoj godini 2017./2018. skupština Studentskog zbora Sveučilišta sastala se na
ukupno 11 radnih sjednica (redovnih i izvanrednih).

2.1.

Plan i program rada za razdoblje 2017. – 2019.

Prilikom stupanja u novi dvogodišnji mandat, nakon provedenih studentskih izbora i
konstituiranja Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta usvojili smo prijedlog plana i
programa rada za dvogodišnje razdoblje.
U svom planu i programu rada u nadolazećem razdoblju kao Studentski zbor Sveučilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku fokus smo stavili na sljedeće točke:

Izmjena i dopuna akata Studentskog zbora Sveučilišta kako bi isti bili usklađeni sa
relevantnim zakonskim odredbama i odredbama sveučilišnih propisa.
Predlaganje izmjena i dopuna akata Sveučilišta.
Pojačavanje promotivnih i medijskih aktivnosti s ciljem poticanja i promicanja studenskog
aktivizma kroz volontiranje u studentskim zborovima i studentskim udrugama na Sveučilištu.
Osmišljavanje i realiziranje različitih oblika neformalnih edukacija.
Podnošenje kandidature za predsjedavanje Hrvatskim studentskim zborom kako bismo još
više bili uključeni u predlaganje donošenja izmjena i dopuna, ali i kreiranje novih zakona koji
će se ticati studenata. U nastavku donosim pregled što smo od navedenog uspjeli realizirati u
prvoj godini mandata.

2.2.

Donošenje izmjena i dopuna akata Studentskog zbora Sveučilišta

Nakon nekoliko sastanaka sa predstavnicima studentskih organizacija u pogledu izmjena i
dopuna Pravilnik o raspodjeli financijskih sredstava Studentskog zbora Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku za studentske programe studenata i studentskih organizacija
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kojim se propisuju proračunski fondovi,
kriteriji za natječaj te način vrednovanja studentskih programa koje provode studentske
organizacije ili pojedini studenti, osim Studentskog zbora Sveučilišta. Izmjene i dopune
predmetnog Pravilnika išle su u smjeru jasnijeg definiranja kriterija prema kojima će se
projektni prijedlozi ocjenjivati kao i u približavanju pravilnika europskim standardima kako bi
priprema i pisanje projekata za natječaj Studentskog zbora Sveučilišta bila i jedan oblik
vježbe za eventualnu kasniju prijavu sličnih projekata na Erasmus+ natječaje odnosno na
natječaje za EU fondove. Također, po prvi put nakon dugog niza godina mogućnost prijave
projektnih prijedloga na natječaj omogućena je i studentima pojedincima Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku. Prijedlog izmjena i dopuna nakon pozitivnog mišljenja Odbora
za Statutarna i pravna pitanja te Odbora za financije Sveučilišta usvojio je Senat Sveučilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku pa je tako natječaj u ak.god. 2017./2018. proveden prema
novom Pravilniku.
Obzirom na statusne promjene koje su se na Sveučilištu događale (spajanje Odjela za
kulturologiju s Umjetničkom akademijom u Osijeku kao i osnivanjem Fakulteta za dentanlnu
mediciju, te promjene imena pojedinih sastavnica Sveučilišta) započeli smo i s radom na
izmjenama i dopunama Statuta Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku te Pravilnika o provedbi studentskih izbora za studentske zborove sastavnica i
Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

2.3.

Prijedlog izmjena i dopuna akata Sveučilišta

Zajedničkom inicijativom Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
te novoizabranog prorektora za nastavu i studente prof.dr.sc. Dražana Kozaka na odluku
Senatu Sveučilišta upućen je izmjenjeni Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava
na dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku kojeg je na četvrtoj redovnoj sjednici u ak. god. 2017./2018. Senat i potvrdio. Ovo su
bile prve značajne izmjene Pravilnika o stipendiranju u čijem donošenju su sudjelovali i
studentski predstavnici.
Željeli smo da stipendije za izvrsnost budu ravnopravno raspodijeljene među studentima
sastavnica, ali i da kriteriji zaista budu takvi da se nagrađuju oni najbolji. S druge strane
smatrali smo da socijalna kategorija ne smije biti uvjetovana izvrsnošću, pa smo u tom smjeru
mijenjali i te odredbe. Najveća novost jest razdvajanje dijela stipendija znanstveno-nastavnih i
umjetničko-nastavne sastavnice, te promjena kriterija stipendiranja aktivnih sportaša koji
prema ranijim pravilniku nikada nisu uspjeli ostvariti pravo na stipendiju. Na izmjenama
pravilnika aktivno su radili članovi Studentskog zbora Sveučilišta te sveučilišna studentska
pravobraniteljica. Same kategorije stipendija ostale su iste, Sveučilište će putem natječaja
dodjeljivati stipendije za izvrsnost, stipendije aktivnim sportašima te stipendije studentima u
stanju socijalne potrebe.
Za ostvariti pravo na stipendiju za izvrsnost od ove godine tražit će se polaganje svih ispita s
ranijih godina studija te visok težinski prosjek ocjena umjesto dosadašnjeg aritmetičkog.
Postrožavanjem uvjeta i promjenom načina bodovanja prosjeka vjerujemo da će stipendije za
izvrsnost biti dodijeljene zaista najboljim studentima Sveučilišta.
Stipendije u socijalnoj kategoriji neće više biti ograničene uspjehom u studiranju jer je
primarni cilj dodjeljivanja istih pomoći našim studentima koji studiraju u težim životnim
uvjetima. Uz navedeno uskladili smo se i s pravilnikom ministarstva pa će se umjesto dohotka
po članu kućanstva od ove godine kao relevantan uzimati dohodak po članu obitelji.
Značajne izmjene napravljene su i u segmentu kriterija za dodjelu stipendija studentima
aktivnim sportašima. Do sada je selekcijski kriterij bio status kategoriziranog sportaša kojeg
nema niti jedan student našeg sveučilišta čime su automatski svi bili diskvalificirani. U skladu
s prijedlogom gospodina Dražena Nikšića, voditelja ureda za sportsku djelatnost Sveučilišta,
napravili smo korekcije i u tom dijelu pravilnika kako bi naši aktivni i uspješni sportaši ipak
imali šansu dobiti stipendiju.
Sveučilište treba težiti poticanju i nagrađivanju izvrsnosti, te istovremeno pronaći način da se
pomogne onim studentima kojima je to najpotrebnije. Upravo navedeno imali smo na umu
kada smo radili na izmjenama pravilnika o stipendiranju.

3. RAD HRVATSKOG STUDENTSKOG ZBORA
3.1.

Konstituirajuća sjednica

Nakon uspješno podnesene kandidature za preuzimanje predsjedništva nad Hrvatskim
studentskim zborom koji okuplja Studentske zborove na razini Republike Hrvatske, na
izbornoj sjednici Hrvatskog studentskog zbora za akademsku godinu 2017./2018., koja je
održana u Osijeku 18. studenoga 2017. godine, za predsjednika je izabran Stjepan Ćurčić,
aktualni predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a za
njegovog zamjenika Nediljko Jerković, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu.
Prilikom preuzimanja predsjedništva Hrvatskog studentskog zbora u javnoj raspravi se
nalazio Zakon o obavljanju studentskih poslova što je svakako jedan od najvećih uspjeha
prethodnih saziva Hrvatskog studentskog zbora čije je finaliziranje i konačno donošenje bilo
jedan od prioriteta i ovog saziva..

3.2.

Sudjelovanje u radu

Hrvatski studentski zbor sudjelovao je u nizu radnih skupina prvenstveno pri resornom
Ministarsvu znanosti i obrazovanja. Započela su tako s radom povjerenstva za izmjenu
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakona o kvaliteti u visokom
obrazovanju te sklapanju budućih programskih ugovora između ministarstva i visokih učilišta.
Također, aktivno se radilo na izmjenama i dopunama pravilnika koji se tiču studentskog
standarda (STEM stipendije, SOCIO stipendije, studentski smještaj, studentska prehrana).
Jedna od stvari koje su uspješno ispregovarane jesu pregovori s Ministarstvom financija
Republike Hrvatske koje su rezultirale izmjenom politike oporezivanja studentskih dohodaka
pa će tako od nove akademske godine neoporezivi studentskih dohodak iznositi 15.000,00
kuna, a oporezivat se neće niti dohodak od studentskih stipendija (bilo Erasmus+ stipendija,
bilo onih socijalne kategorije ili stipendija za izvrsnost).
Najveći uspjeh Hrvatsog studentskog zbora u ovom mandatu jest donošenje Zakona o
obavljanju studentskih poslova čime je omogućen rad svim studentima (redovitim i
izvanrednim) koji nisu u radnom odnosu.

3.3.

Zakon o obavljanju studentskih poslova

Prijedlog Zakona o obavljanju studentskih poslova, koji je u suradnji s Hrvatskim studentskim
zborom izradilo Povjerenstvo za izradu Zakona o obavljanju studentskih poslova, u kojem su
članovi bili svi dionici sustava (studenti, predstavnici poslodavaca, predstavnici sindikata,
predstavnici resornih ministarstava), Vlada RH uputila je u saborsku procedur, a Sabor
Republike Hrvatske u dva čitanja donio Zakon o obavljanju studentskih poslova. Najveći je to

korak unaprjeđenju studentskog standarda u RH na koje je Hrvatski studentski zbor direktno
utjecao, još od oformljivanja tog tijela 1996. godine. Novim je zakonom definirana minimalna
neto cijena sata rada studenta, mogućen rad svim studentima koji nisu u radnom odnosu te je
propisana veća kontrola i zaštita studenata pri obavljanju poslova.

3.4.

Kampanja: #namajebitan

U svrhu bržeg donošenja Zakona o obavljanju studentskih poslova, Hrvatski studentski zbor
organizirao je i online kampanju pod nazivom #namajebitan kojom se željelo državnim
tijelima ukazati na važnost boljeg uređivanja sustava obavljanja poslova studenata, ali i
informirati studente, poslodavce i zainteresiranu javnost. Kampanja je pridonijela bržem
upućivanju Prijedloga Zakona u proceduru, ali i informiranju studenata i zainteresirane
javnosti o promjenama koje Zakon donosi.

4. RAD STUDENTSKE PRAVOBRANITELJICE
Na drugoj redovnoj sjednici održanoj u prosincu Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku jednoglasno je izabrao novu studentsku pravobraniteljicu u
akademskoj godini 2017./2018. Između više kandidata, kao najenergičnija i s najviše iskustva
u radu sa studentima izabrana je Marina Čović, studentica Medicinskog fakulteta u Osijeku.
Marina je član Studentskog zbora te Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta, studentski
predstavnik u Odboru za nastavu i studente Medicinskog fakulteta te predsjednica Odbora za
nastavu i studente Studentskog zbora Medicinskog fakulteta. U sklopu svojih funkcija do sada
je aktivno pridonosila osiguravanju studentskih prava na Fakultetu, a od nedavno joj je to
zadatak i na razini Sveučilišta. Uz sve navedeno Marina je i član studentskih udruga
CroMSIC te EMSA koje djeluju pri Medicinskom fakultetu u Osijeku.
Uloga je studentskih pravobranitelja brinuti o pravilnoj primjeni propisa, zaštiti studentskih
prava, te ukazivati na trenutne i moguće problem tijekom u svezi sa studijem i studiranjem.
Slijedom navedenog, 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 prava, može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi
zaštite njihovih prava te obavljati druge poslove utvrđene općim aktom visokog učilišta.
Studentska pravobraniteljica Sveučilišta zajedno sa studentskim pravobraniteljima na razini
sastavnica radila je na prijedlogu izmjena i dopuna Pravilnika o studijima i studiranju na
Sveučilištu kao i na osmišljavanju knjižice o studentskim pravima.

5. Organizacija događanja
5.1.

Humanitarni Božićni koncert u suradnji s V.A. Brevis

Božićnom humanitarnim koncertom pod nazivom „Od srca mog“ popularne su Brevisice 19.
prosinca 2018. pod vodstvom izv. prof. art. dr. sc. Antoanete Radočaj-Jerković te uz pratnju
Davora Dedića na klavijaturama otpjevale niz božićnih pjesama okupljenoj publici.
Božićni koncerti u organizaciji Studentskog zbora Sveučilišta organiziraju se već nekoliko
godina pod okriljem studentske božićne bajke. I ove godine sva sredstva bit će uplaćena u
humanitarne svrhe. Sredstva prikupljena od prodaje donacijskih ulaznica i dobrovoljnih
donacija bit će već tradicionalno uplaćena kao donacija Osnovnoj školi Ljudevita Gaja u
Osijeku s ciljem pomoći pri radu na inkluziji djece s teškoćama u razvoju te našoj
sugrađanki u potrebi, Andrijani Kasapović. U samoj organizaciji uvelike nam je pomogao
dr. sc. Drago Tukara koji nam je bez naknade ustupio konferencijsku dvoranu Vikarijata na
korištenje.

5.2.

Javna tribina: Ja EUropljanin?

U Osijeku je 26. siječnja 2018 održana tribina „Ja EUropljanin?“, na kojoj su stručnjaci za EU
i europske poslove raspravljali sa studentima Sveučilišta u Osijeku na temu europskoga
identiteta. Osječki studenti, zajedno s izlagačima, stručnjacima za EU i europske poslove,
raspravljali su o općem postojanju europskoga identiteta, teretu povijesti koji se nameće
između nacije i Europe, postojanju europskoga građanina drugog reda te opcijama hrvatskih
studenata u razvitku i daljnjem širenju kolektivnoga europskog identiteta. Kako bi hrvatskim
građanima i prvenstveno studentima približili Europsku uniju i podigli razinu
Informiranosti. Osječki studenti sudjelovali su u vrlo konstruktivnoj raspravi s izlagačima –
saborskim zastupnikom Domagojem Ivanom Miloševićem, prodekanom za poslijediplomske
studije i međunarodnu suradnju na osječkom Pravnom fakultetu Tunjicom Petraševićem,
docentom na osječkom Ekonomskom fakultetu Draženom Ćućićem, bivšim osječkim
dogradonačelnikom Vladimirom Hamom i glavnim urednikom Glasa Slavonije Bojanom
Divjakom. Postavljala su se pitanja o tome što je to nacionalni, a što europski identitet, postoji
li uopće europski identitet, tko se danas osjeća kao Europljanin, postoje li europski građani
drugog reda, je li Europska unija podbacila u širenju europskoga identiteta te mogu li hrvatski
studenti širiti europski identitet.
Premda različitih stajališta, i studenti i gosti debate bili su složni kada je u pitanju odnos
nacionalnog i europskog identiteta. Europski identitet postoji premda je to koncept koji je još
uvijek u razvoju, on je samo dopuna, nikako zamjena nacionalnom identitetu.

5.3.

Tečaj komunikacijskih i govorničkih vještina

U tjednu od 12. do 16. ožujka 2018. godine organizirana je edukacija tj. komunikacijski
trening i trening javnog nastupa za studente koji ne znaju kako se riješiti treme, strahuju od
javnog nastupa, razgovora za posao, govorenja pred kamerama ili jednostavno žele
unaprijediti svoje komunikacijske i govorničke vještine. Edukaciju je vodila PR stručnjakinja,
gospođa Kristina Babić. U edukaciji je sudjelovalo 13 studenata Sveučilišta.

5.4.

Plesni tečaj

Početkom ožujka, u suradnji sa Športsko-plesnom udrugom Feniks iz Osijeka Studentski zbor
Sveučilišta organizirao je tečaj društvenih plesova koji se održavao dva puta tjedno u trajanju
po 90 minuta i to puna dva mjeseca. Zaplesali smo u ritmovima engleskog i bečkog valcera,
tanga, swinga, polke. 50 studenata Sveučilišta sudjelovalo je u treninzima.

6. NATJEČAJ ZA STUDENTSKE PROGRAME
Skupština Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u ak. 2017./18.
raspisala je Natječaj za financiranje studentskih programa u 2018. godini. Povjerenstvo za
evaluaciju studentskih programa (dalje Povjerenstvo) utvrdilo je da je na Natječaj za
financiranje studentskih programa u 2018. godini zaprimljeno ukupno 88 studentskih
programa.
Umjetnički, znanstveni i stručni projekti, domaće i međunarodne konferencije, sportska i
edukativna događanja, studentski mediji te studijska putovanja dio su izvannastavnih
aktivnosti studenata osječkog Sveučilišta koje sredstvima iz proračuna financira Studentski
zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. U 2018. godini bilo je ukupno 30
prijavitelja - studentskih zborova sveučilišnih sastavnica, studentskih udruga i studenata
pojedinaca, kojima je dodijeljeno ukupno 437.748,00 kn.
Pojednostavljenim načinom online prijave, jasno utvrđenim kriterijima te visokim iznosom
proračunskih sredstava, Natječaj za financiranje studentskih programa u 2018. godini
studentima se pokazao kao najbolji i najefikasniji način za dobiti nužno potrebna sredstva bez
kojih projekte naših studenata ne bi bilo moguće provesti, a Studentski zbor Sveučilišta u
Osijeku vrlo važnim partnerom u studentskim projektima.
Na taj način studentski zbor već nekoliko godina potiče studente na izvannastavne aktivnosti,
upoznavanje s pisanjem projektnih prijedloga, širenje poznanstava te povezivanje s budućim
kolegama iz struke.

7. STUDENTSKO SREDIŠTE
Za svoj 50. rođendan u Hrvatskoj, Coca-Cola je odlučila urediti tri suvremeno opremljena
studentska središta na javnim sveučilištima, gdje će studenti moći stjecati dodatna znanja
komplementarna sveučilišnim programima, a korisna u osobnom i profesionalnom razvoju.
Buduća studentska središta i okupljališta nosit će ime – Stanica 50.
Studenti i građani svoje glasove mogli su dati putem mrežne stranice www.stanica50.hr u
razdoblju od 8. svibnja do 30. lipnja 2018. u 23.59. Nakon provedenog glasovanja, utvrđeno
je da su Sveučilište u Osijeku, uz Pulu i Dubrovnik dobitnici novog studentskog prostora.
Nakon uređenja Coca-Cola će studentska središta predati sveučilištima, koja će njima
upravljati u suradnji sa studentskim zborovima. Korištenje studentskim središtima Stanica 50
bit će besplatno i u njima neće biti nikakvih komercijalnih aktivnosti.

8. STUDENTSKA ROŠTILJADA
Studentska roštiljada započela je kao priča nekoliko studenata entuzijasta, a danas je prerasla
u najveći pojedinačni studentski događaj u ovom dijelu Hrvatske.
Prva službena Studentska roštiljada organizirana je 2013. godine pod okriljem Studentskog
zbora Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. Već tada vidjelo se da je koncept naišao na
oduševljenje studenata pa se tako na prvoj studentskoj roštiljadi okupilo oko 2000 studenata
na prostoru ispred Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.
Smisao Studentske roštiljade prvenstveno je upoznavanje i druženje studenata uz natjecanje u
pripremi roštilja, igrama bez granica te uživanje u dobroj glazbi, a veseli nas što se iz godine u
godinu osim većeg broja studenata u samu Studentsku roštiljadu uključuju i uprava te
predstavnici nastavnog i nenastavnog kadra Sveučilišta, predstavnici slavonskih gradova,
općina te Osječko-baranjske županije.
Nakon što je cijeli projekt izrastao u događaj većih razmjera, organizaciju je preuzeo
Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera.
6. Studentska roštiljada održana je 17. svibnja 2018. godine u prostoru sveučilišnog Kampusa.
Ove godine nakon cijelodnevnog roštilj programa, u kojem je u natjecateljskom dijelu bilo
uključeno 40 timova koji su se natjecali u pečenju roštilja, u večernjim satima nastupili su
grupa Lyra te bend Zabranjeno pušenje.

Na roštiljadi se tijekom dana okupilo oko 500, a u večernjim satima između 5 i 6 tisuća
studenata, turista i zainteresiranih građana, što je u velikoj mjeri pridonijelo promociji
Studentskog zbora Sveučilišta u Osijeku, samo Sveučilišta kao i Grada Osijeka i naše regije.

9. OSJEČKO LJETO MLADIH
Jedna od aktivnosti koju provodi Studentski zbor Sveučilišta je i organizacija manifestacije
pod nazivom Osječko ljeto mladih. Ovisno o proračunskim sredstvima, sponzorstvima i
donacijama koje prikupimo, Osječko ljeto mladih iz godine u godinu razlikuje se po svojoj
veličini, raznolikosti i broju aktivnosti koje uključuje. Ipak, svake godine Osječko ljeto
mladih obuhvaća zabavni, edukativni, umjetnički te sportski dio.
Upoznati s problemom naše regije u kojoj se svakog dana susrećemo s odlaskom velikog
broja mladih iz grada i županije, kao predstavnici studenata primijetili smo da je tijekom
godina došlo i do znatnog smanjenja priljeva studenata na naše Sveučilište što nas dodatno
motivira. Cilj nam je svojim aktivnostima potaknuti postojeće studente na izvannastavne
aktivnosti, ali i privući što više novih studenata u grad na Dravi.
Kako smo u početku naglasili, Osječko ljeto mladih manifestacija je koju organiziraju
studenti za studente, no osim studenata u cijeli proces uključujemo i članove akademske
zajednice te gospodarstvenike i sportaše kako bi zajedničkim snagama napravili kvalitetan,
ujedno studentima atraktivan i privlačan program u kojem žele sudjelovati.
Osječko ljeto mladih tradicionalno obuhvaća izložbe studentskih radova, koncerte i predstave
u režiji studenata, povezivanje javnih i privatnih poduzeća sa studentima kroz različite
edukativne i motivacijske radionice te promicanje zdravog života studenata organizacijom
sportskih natjecanja. Također, trudimo se potaknuti neformalna druženja studenata kroz
organizaciju besplatnih koncerata popularnih izvođača domaće i strane glazbene scene.
Navedena događanja osim studenata privlače i posjetitelje cijele Slavonije i Baranje, pa i šire.
Kao i svake godine do sada trudili smo se Osječko ljeto mladih učiniti zanimljivim i
raznovrsnim kako bi svatko od studenata mogao pronaći nešto što ga zanima. Vjerujemo kako
smo to i uspjeli, a što smo sve organizirali u okviru ovogodišnjeg Osječkog ljeta mladih
možete vidjeti u nastavku.

9.1.

SPONZORI, POKROVITELJI, SUORGANIZATORI, PRESS

Visoko pokroviteljstvo:
Predsjednica Republike Hrvatske, Kolinda Grabar – Kitarović
Pokroviteljstvo:
1) Ministarstvo znanosti i obrazovanja
2) Osječko – baranjska županija
3) Grad Osijek
Sponzori:
1)
2)
3)
4)

Carlsberg Croatia d.o.o.
Coca – Cola HBC Hrvatska
Ferivi Sport Osijek
Phillip Morris

Pomoć pri organizaciji OLJM-a pružili su:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Studentski zbor Umjetničke akademije u Osijeku
udruga EMSA
udruga BOOKMARK
udruga EwoB
udruga OSC (Osijek Software City)
tvrtke: Bamboo Lab, Adverta, Edukos, Ofir, Void Main Studio
Maratonski klub Osijek

Mediji koji su pratili događaj:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

HRT (radio i televizija)
Student.info (STV)
Glas Slavonije (+ Sveučilišni glasnik)
portal Osijek031
portal Sib.hr
portal Post.hr

9.2.

PROGRAM 38. OSJEČKOG LJETA MLADIH

9.2.1. EDUKATIVNI DIO

9.2.1.1.

9.2.1.2.

'Kako pobijediti tremu u javnom nastupu', doc.dr.sc. Gabrijela Kišiček,
komunikacijska stručnjakinja i nastavnik Odsjeka za fonetiku Filozofskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Edukativna predstava rap umjetnika Marina Ivankovića umjetničkog imena
„Stoka“

9.2.2. UMJETNIČKI DIO
9.2.2.1. Izložbe
9.2.2.2. Prvi hrvatski festival studentskog filma pod nazivom STUFF (Studentski
filmski festival)
9.2.2.3. predstava „Strossmayer“
9.2.2.4. predstava „Bijela kuga“, u izvedbi studenata Akademije za umjetnost i kulturu
Sveučilišta u Osijeku te Kazališta Virovitica
9.2.3. SPORTSKI DIO
9.2.3.1. BASKET 3 vs 3
9.2.3.2. ODBOJKA NA PIJESKU
9.2.3.3. MALI NOGOMET
9.2.3.4. NOĆNA DESETKA – utrka na 10 km
9.2.4. ZABAVNI DIO
9.2.4.1. Otvorenje, 11. lipnja: Zsa zsa
9.2.4.2. 14. lipnja: Opća opasnost
9.2.4.3. 15. lipnja: Kiril Djaikovskii
9.2.4.4. 16. lipnja: Kandžija i gole žene
9.2.4.5. 17. lipnja: Vatra i Pavel
9.2.4.6. 22. lipnja: DC party
9.2.4.7. 26. lipnja: Gibonni

38. Osječko ljeto mladih održano je u mjesecu lipnju 2018. godine pod pokroviteljstvom
Grada Osijeka, Osječko-baranjske županije, Ministarstva znanosti i obrazovanja, predsjednice
Republike Hrvatske Kolinde Grabar – Kitarović te uz financijsku i logističku pomoć
Rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavne
sastavnice Sveučilišta i sponzora. Pripreme za projekt počele su u veljači, kada je dogovoren
okviran program i raspored aktivnosti. Kao i prošlih godina, projekt je imao četiri

komponente, umjetnički program, edukacijski program, sportski program i zabavno- glazbeni
program.
Marketinški, Studentski zbor Sveučilišta u suradnji s agencijom Smart osigurao je promociju
manifestacije na 3 televizije i 4 radio postaje, postavljanje 500-ak plakata po gradu Osijeku,
promocijske nastupe mladih osječkih umjetnika u na mjestima velike frekventnosti ljudi
(dvosatna dva koncerta Dore Vestić na instrumentu ukulele, Benjamina Lamze na saksofonu i
Trajka Iljkovskog na klasičnoj harmonici), za koje je Studentski zbor Sveučilišta osigurao
prostor, financije i promotivni materijal. U sklopu marketinškog dijela, dva vikenda prije
početka manifestacije bila je organizirana i podijela promotivnih materijala u osječkoj Tvrđi i
na Šetalištu kardinala Franje Šepera, gdje je postavljen i veliki logo OLJM-a, koji je na dan
početka manifestacije prebačen na Trg Sv. Trojstva u Tvrđu, kao i zastave Osječkog ljeta
mladih koje su na dan otvorenja postavljene na pročelje Rektorata Sveučilišta u Osijeku te u
prostor održavanja koncertnog dijela, u dvorište bivšeg kluba Vega na adresi Fakultetska 2 u
Tvrđi.
Otvorenje 38. Osječkog ljeta mladih održano je u srijedu 6. lipnja u 20h na Trgu Sv. Trojstva
u Tvrđi. Na otvorenju je postavljena bina uz pripadajući razglas, stolice za uzvanike, rasvjetu
te osvjetljenje pročelja Rektorata Sveučilišta u Osijeku. Na otvorenju su pozdravne govore
održali predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Osijeku Stjepan Ćurčić,
dogradonačelnica Grada Osijeka gospođa Žana Gamoš, dožupan Osječko-baranjske županije
gospodin Goran Ivanović te prorektor za kulturu, umjetnost i međuinstitucijsku suradnju
Sveučilišta u Osijeku prof.art. Robert Raponja, a ceremoniju otvorenja vodila je
potpredsjednica za medije i odnose s javnošću Tamara Jakšić. Otvorenje je pred mnoštvom
publike koja je napunila trg, svojim dvosatnim nastupom uveličala i mlada zagrebačka
umjetnica Zsa-Zsa.
Dan nakon otvorenja, u dvorištu bivšeg kluba Vega, na adresi Fakultetska 2 u Tvrđi održan je
koncert umjetnika Nene Belana i benda, uz predgrupu koju predvodi student Akademije za
umjetnost i kulturu Sveučilišta u Osijeku Dominik Blaževac – osječki bend Dominik & CO.
Za ovaj kao i preostale koncerte, Studentski zbor Sveučilišta u Osijeku uz potporu agencije
Smart ishodovao je sve potrebne dozvole, dozvolu Grada Osijeka za korištenje gradskog
prostora – dvorište Vege, prijavu javnih manifestacija 1. Policijskoj postaji grada Osijeka,
prijavu ZAMP-u, te je putem zamolbe Hrvatskoj elektroprivredi omogućio 100 kilovatni
priključak električne energije za napajanje struje u prostoru održavanja programa i čišćenje
prostora u suranji s tvrtkom Unikom, organizaciju hotelskog smještaja izvođačima, hrane i
prostora za odmor i pripremu izvođačima, sto kvadrata pozornice, koncertni razglas i rasvjetu,
LED monitor za promociju manifestacije, 120 kvadratnih metara natkrova iznad pozornice,
binsku opremu, tonski pult, zaštitne ograde, zaštitne suncobrane u slučaju manje kiše,
zaštitarsu službu, kemijske toalete u prostoru ispred dvorišta Vege te u prostoru iza bine,
hotelski smještaj stanarima u okolnim prostorima radi povećane razine buke, šankove i
prodaju pića u koncertnom prostoru, bannere i promotivne materijale za brendiranje

manifestacije u koncertnom prostoru, pričuvni agregat za napajanje električnom energijom u
slučaju nestanka struje, vatrogasnu i hitne službe u pripravi…
Dan nakon koncerta Nene Belana, na istom je mjestu trebao biti održan nastup kultnog rock
umjetnika Gorana Bare uz renomiranu osječku predgrupu Blustrip, međutim koncert je zbog
nepovoljnih vremenskih prilika odgođen za ponedjeljak 11. lipnja.
8. lipnja na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku održano je i edukativno predavanje
na temu 'Kako pobijediti tremu u javnom nastupu', koje je održala doc.dr.sc. Gabrijela
Kišiček,komunikacijska stručnjakinja i nastavnik Odsjeka za fonetiku Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu. Studentski zbor Sveučilišta u Osijeku predavaču je osigurao hotelski
smještaj, dozvolu za korištenje dvorane na Ekonomskom fakultetu u Osijeku te potrebnu
informatičku opremu za održavanje predavanja.
Dan poslije, 9. lipnja, Studentski zbor Sveučilišta u Osijeku u suradnji s Akademijom za
umjetnost i kulturu Sveučilišta u Osijeku održao je prvi hrvatski festival studentskog filma
pod nazivom STUFF (Studentski filmski festival), za čije je potrebe u unutarnjem prostoru
dvorišta kluba Vega Studentski zbor osigurao projektor i projekcijsko platno, stolice za
publiku, dozvolu za projiciranje 10-ak kratkometražnih studentskih filmova, većinom u
produkciji studenata Umjetničke akademije zagrebačkog Sveučilišta. Također, Studentski
zbor Sveučilišta u Osijeku u suradnji sa zagrebačkom akademijom, održao je i višednevno
snimanje osječkog studentskog filma, za čije je potrebe osigurao financijska sredstva za najam
opreme za snimanje, sredstva za pokrivanje troškova putovanja redatelja i snimatelja iz
Zagreba uz višednevni smještaj u Studentskom domu, koji nam je omogućio Studentski centar
u Osijeku.
Istog dana, organizirana je i osječka biciklijada čiji je završni dio održan u Tvrđi u prostoru
Vege uz domjenak i druženje biciklista, a navečer i prigodan koncert osječkog Pullover
benda, koji je zbog nepovoljnih vremenskih prilika prebačen i održan u kultnom osječkom
klubu Tufna, gdje je studentski zbor Sveučilišta u Osijeku osigurao sve potrebne preduvjete
(pozornicu i svu pripadajuću opremu).
Program OLJM-a nastavljen je dan poslije u dvorištu Vege, nastavkom prikazivanja
studentskih filmova, likovnom izložbom koju je postavio mladi osječki umjetnik, student
Akademije za umjetnost i kulturu Sveučilišta u Osijeku te potpredsjednik Studentskog zbora
Sveučilišta u Osijeku, Vinko Vidmar. Uz izložbu je organiziran i panel na temu filma u
Osijeku, na kojem su sudjelovali mladi osječki umjetnici. Izložbu i panel posjetio je i župan
Osječko-baranjske županije gospodin Ivan Anušić. Nakon panela, izložbe i projekcije 10-ak
studentskih filmova, program je do kasnih noćnih sati nastavljen uz prigodno druženje uz
glazbu.
11. lipnja u prostoru Vega, održan je odgođeni koncert umjetnika Gorana Bare i Majki, koji je
posjetilo oko 2500 studenata i građana grada Osijeka.

U utorak 12. Lipnja na lijevoj obali rijeke Drave u prostoru Barutana Strudentski zbor
Sveučilišta u suradnji s Akademijom za umjetnost i kulturu Sveučilišta u Osijeku organizirao
je umjetničku predstavu pod nazivom „Strossmayer“, na kojoj su studenti glume u suradnji sa
pjevačkim zborom Akademije i u režiji prorektora prof.art. Roberta Raponje prikazali život i
djelo Josipa Jurja Strossmayera. Studentski zbor Sveučilišta za potrebe izvedbe predstave
ishodio je odobrenje Gradskih galerija za korištenje prostora Barutane te osigurao kemijske
toalete i ostale preduvjete za održavanje predstave.
Dan poslije, 13. Lipnja, u prostoru Barutane, Studentski zbor Sveučilišta organizirao je i
predstavu pod nazivom Bijela kuga, u izvedbi studenata Akademije za umjetnost i kulturu
Sveučilišta u Osijeku te Kazališta Virovitica.
Istog dana, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku u auli Glagoljice pred više od 200
studenata održana je i edukativna predstava rap umjetnika Marina Ivankovića umjetničkog
imena „Stoka“ koji je mladima na vrlo emotivan način ispričao svoju životnu priču kako je
ušao i naposlijetku uspio izaći iz svijeta droge.
U četvrtak, 14. lipnja zakazani rap koncert izvođača Edo Maajka koji se trebao održati u
prostoru Vega, zbog najave lošeg vremena prebačen je u prostor dvorane Gradski vrt, za koji
je Studentski zbor Sveučilišta u Osijeku u suradnji s Gradom Osijekom osigurao najam
dvorane bez naknade, prijavu događanja u 2. Policijsku postaju Osijek, premještaj cijele
produkcije, bine, razglasa, rasvjete, zaštitnih ograda, zaštitarske službe, šankova za
usluživanje…
14. lipnja u 19h Studentski zbor Sveučilišta organizirao je i umjetničku izložbu umjetnika
Maria Skendera pod nazivom 'Unutarnji svjetovi', na kojoj je u sjevernom tornju Eurodoma
bilo izloženo 10-ak eksponata, uz odobrenje uprave Eurodoma te tehničku i logističku potporu
Studentskog zbora.
U petak 15. lipnja, Studentski zbor Sveučilišta u suradnji sa sponzorima Coca cola HBC,
Ferivi CO i Atletskim klubom Hrvatski sokol organizirao je noćnu utrku u dužini 10
kilometara. Ruta utrke bila je; start i cilj na Šetalištu kardinala Franje Šepera, utrka je
prolazila preko pješačkog mosta, bentom do spojne ceste s Tvrđavicom prema mostu Franje
Tuđmana, zatim kroz osječku Tvrđu preko Rondela na Europsku aveniju i kroz Sakuntala
park natrag do šetališta. Za potrebe izvedbe takve kompleksne noćne utrke Studentski zbor
Sveučilišta osigurao je; 200 metara zaštitnih ograda, elaborat i dozvole Odsjeka za promet
Grada Osijeka, dozvole MUP-a i organizaciju ekipe Prometne policije za reguliranje i
usmjeravanje prometa, 50 vlastitih volontera i 40 volontera crvenog križa za podjelu okrijepe
(vode, energetskih napitaka, banana, limuna, naranči…) na 3 mjesta (punkta) za odmor trkača,
osvjetljenje benta i struju na lijevoj obali Drave u dužini od oko kilometar, prigodne nagrade i
medalje za 400 prijavljenih trkača, 500 poklon majica za trkače i volontere, 500 poklon
bonova u vrijednosti 50 000 kn u trgovinama Ferivi, ekipu hitne pomoći, šatore u slučaju kiše

za prijavne centre za prijavu trkača na startu, mjerne uređaje za mjerenje prolaznog vremena
trkača, besplatne sokove, vodu i pivo za okrijepu nakon utrke, čišćenje tvrtke Unikom,
kemijske WC-e.
Zbog najave lošeg vremena i kiše, zabava za studente i trkače koja je trebala biti održana
nakon noćne utrke, odgođena je za 21. lipnja te će se održati na zemljištu ispred
Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, uz nastup zagrebačkog DJ-a Joe2Shine-a.
U subotu 16. i nedjelju 17. lipnja na Srednješkolskom igralištu održana su sportska natjecanja
u malom nogometu, košarci i odbojci na pijesku. Turnir u “basketu 3 vs 3” ili stručnim
nazivom “Streetball” održan je treći put u povijesti Oljm-a. U muškoj konkurenciji bilo je
prijavljeno 9 ekipa koje su bile podjeljene u dvije skupine (A i B), gdje je u jednoj skupini
bilo 5 ekipa (A), a u drugoj 4 (B). Najbolja muška ekipa bila ekipa pod nazivom
“ĐAKOVČANI” iz Đakova koji su osvojili prvo mjesto i odnijeli naslov prvaka ovogodišnjeg
turnira. Drugo mjesto osvojila je ekipa “INDIJANCI” iz Osijeka a treće mjesto također
pripalo je jednoj osječkoj ekipi pod nazivom “ROOKIE”.
Turnir u odbojci na pijesku tradicionalno je održan 5. put u sklopu Osječkog Ljeta Mladih u
obje konkurencije. U muškoj konkurenciji je bilo prijavljeno 5 parova. Sustav natjecanja je
bio organiziran u obliku lige, što znači da su svi parovi razigravali međusobno za ukupni
poredak. Ukupni pobjednici ovogodišnjeg turnira u muškoj konkurenciji su bili Josip Ilić i
Franjo Ćulap, dok su drugo mjesto zauzeli Ivan Matoković i Jurica Šućur, a treće Josip Vojak
i Davor Bogdanović. U ženskoj konkurenciji bilo je prijavljeno također 6 ekipa koje su bile
podjeljenje u dvije skupine po tri ekipe. Dvije najbolje ekipe su iz svake skupine išle u
polufinale, te nakon toga poraženi su igrali za 3.mjesto a pobjednici za 1.mjesto. Pobjednice
ovogodišnjeg turnira u odbojci na pijesku za žene bile su Doris Krivić (Čepin) i Dora Gadžić
(Đakovo), koje su u finalu savladale cure iz Čepina, Petra Dugandžić i Lara Matusina. Treće
mjesto su osvojile Doris Mršić i Lana Lucia Bilandžić.
Jedan od najpopularnijih turnira u sklopu Osječkog Ljeta Mladih svakako je turnir u malom
nogometu koji svake godine okupi veliki broj ljubitelja „nogoša“ i futsala. Ove godine za
turnir u malom nogometu prijavljeno je bilo 12 ekipa. Ekipe su bile podijeljene u 4 skupine
(A,B,C,D) gdje su u sve četiri skupine bile po 4 ekipe. Iz svake skupine najbolje dvije ekipe
su prolazile u slijedeću fazu – četvrtfinale. Turnir u malom nogometu zbog velikog broj
utakmica planiran je da bude održan u dva termina, ali u dogovoru sa ekipama i uspješnom
koordinacijom sa sucima turnir se odigrao u jednom danu i to u subotu. Odigrano je
razigravanje po skupinama a zatim je odigrana završnica turnira – četvrtfinalne utakmice,
polufinalne utakmice te utakmice za 3. mjesto i finale. Ovogodišnji pobjednik turnira u
malom nogometu bila je ekipa „Višnjevac“. Drugo mjesto pripalo je ekipi „Night Club
Cleopatra“ a treće ekipi „Roša i prijatelji“.

Drugu godinu za redom u suradnji sa sponzorima te Ligom za zdravo trčanje u sklopu
Osječkog ljeta mladih održana je i trkačka utrka na 10 kilometara u kojoj je sudjelovalo više
stotina trkača iz Osijeka, ali i cijele Hrvatske.
Također, u nedjelju 17. lipnja u sklopu umjetničkog programa Osječkog ljeta mladih
Studentski zbor Sveučilišta u suradnji s Akademijom za umjetnost i kulturu Sveučilišta u
Osijeku organizirao je izvedbu Opere Panonica Giacomo Puccinija u holu Građevinskog
fakulteta u Osijeku, svu potrebnu produkciju i stolice za posjetitelje.
38. Osječko ljeto mladih zatvoreno je dana 21. Lipnja uz DC („donesi cugu“) party koji je
održan u večernjim satima na zemljištu ispred Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, za čije je
potrebe Studentski zbor Sveučilišta osigurao svu potrebnu logistiku (struju, zaštitarsku službu,
kemijske toalete, dozvole i produkciju).
Ulaz na sve sadržaje Osječkog ljeta mladih i ove godine bio je besplatan za sve studente i
ostale posjetitelje.
U izvedbu projekta bilo je uključeno oko 200 izvođača glazbenog i umjetničkog programa,
200 sudionika sportskog programa, 100-ak volontera i 30-ak studenata. Cijelokupan program
posjetilo je 15-ak tisuća posjetitelja.

10. Mediji o nama
Izbor novog predsjednika SZOS (studeni 2017.):
Novine i portali:
1) http://www.glas-slavonije.hr/348536/3/Curcic-Zajedno-cemo-biti-nositeljipromjena
2) http://www.osijek031.com/osijek.php?topic_id=69845
3) http://www.post.hr/osijek/vijesti/gospodarstvo/znanost-i-obrazovanje/konstituiran-studentski-zbor-sveucilista-josipa-jurja-strossmayera-u-osijeku-2661
4) http://studentski.hr/studenti/vijesti/zajedno-cemo-biti-nositelji-promjena-porucujenovoizabrani-studentski-zbor
5) http://www.glas-slavonije.hr/351181/25/Izabrano-vodstvo-Studentskog-zboraSveucilista-za-iduce-dvije-godine

Izbor predsjednika HSZ-a:
Novine i portali:
1) http://www.osijek-online.com/clanak/1004-03016-konstituiran-hrvatski-studentskizbor-osijek-preuzeo-inicijativu.html
2) http://www.osijeknews.hr/clanak/hrvatski-studentski-zbor-i-rektorski-zbor-republikehrvatske-pod-vodstvom-predstavnika-sveucilista-josipa-jurja-strossmayera-u-osijeku
3) https://www.srednja.hr/studenti/vijesti/hrvatski-studentski-zbor-novog-predsjednikaprovjerite-koje-ce-se-tri-stvari-osobito-fokusirati-svome-radu/
4) http://www.glas-slavonije.hr/348857/3/Novi-predsjednik-Stjepan-Curcic
5) http://www.post.hr/osijek/vijesti/gospodarstvo/znanost-i-obrazovanje/osijek-preuzeoinicijativu-2710
INTERVJUI:
1) http://studentski.hr/studenti/vijesti/novoizabrani-predsjednik-hsz-a-zeli-boljuinformiranost-studenata-umrezavanje-zborova-i-izmjenu-zakona-o-radu

HUMANITARNI KONCERT OD SRCA MOG:
1) http://www.osijek-online.com/clanak/1005-03058-brevisice-i-studentski-zborsveucilista-zajedno.html
2) http://www.osijek031.com/osijek.php?najava_id=70297

3) http://www.post.hr/osijek/vijesti/zivot/naslov/od-danas-u-prodaji-karte-zahumanitarni-koncert-%E2%80%9Eod-srca-mog%E2%80%9C-2967
4) http://adriafest.com/sr/od-srca-mog-19-12-2017-vikarijat/
5) http://www.glas-slavonije.hr/350885/3/Humanitarni-koncertOd-srca-mog-u-Vikarijatu

HSZ (tužba protiv studenta Luke Kovača):
1) https://www.vecernji.hr/vijesti/hrvatski-studentski-zbor-studenti-i-sveucilista-nisuprotivnici-nego-partneri-1214003
2) http://www.novilist.hr/Vijesti/Hrvatska/Hrvatski-studentski-zbor-Studenti-isveucilista-nisu-protivnici-nego-partneri
3) https://www.srednja.hr/studenti/vijesti/ste-bili-kad-grmilo-hrvatski-studentski-zborpromptno-internet-explorera-reagirao-tuzbu-studenta/
4) http://www.post.hr/osijek/vijesti/gospodarstvo/znanost-i-obrazovanje/--hrvatskistudentski-zbor:-%E2%80%9Estudenti-nisu-protivnici-nego-partneri%E2%80%9C-2962

HSZ (zakon o HKO)
1) http://studentski.hr/studenti/vijesti/vlada-izjednacava-strucne-i-sveucilisne-studijevijece-studenata-zadovoljno-hsz-objasnjava-svoje-protivljenje

SZOS (izbor pravobraniteljice)
1)
2)
3)
4)

http://www.osijek031.com/osijek.php?topic_id=70705
http://www.osijek-online.com/media-index/vijest277599.htm
https://www.youtube.com/watch?v=7gGtSy_KdTU
https://www.srednja.hr/studenti/vijesti/vasi-problemi-moji-problemi-porucilanovoizabrana-studentska-pravobraniteljica-osijeku/
5) http://www.glas-slavonije.hr/353314/3/Covic-Studenti-svi-vasi-problemi-i-moji-suproblemi
SZOS (pravilnik o stipendiranju)
1) http://www.glas-slavonije.hr/354336/3/Umjesto-aritmetickog-kriterij-ce-biti-visoktezinski-prosjek-ocjena
2) http://www.osijek031.com/osijek.php?topic_id=70892

3) http://sib.rtl.hr/studenti/21648-znatne-promjene-u-sustavu-dodjela-stipendijaosjeckog-sveucilista.html
4) https://www.srednja.hr/studenti/vijesti/dobivanje-stipendije-socijalnoj-kategorijiprosjek-ocjena-vise-nije-uvjet-snagu-stupio-novi-pravilnik-stipendiranja-sveucilistuosijeku/
SZOS (JA Europljanin)
1. http://www.glas-slavonije.hr/353927/3/Debata-Ja-Europljanin
2. http://www.osijek031.com/osijek.php?topic_id=70914
3. http://www.osijeknews.hr/clanak/debata-studentskog-zbora-sveucilista-j-jstrossmayer-ja-europljanin
4. http://www.post.hr/osijek/vijesti/gospodarstvo/znanost-i-obrazovanje/-u-osijekuodrzana-druga-debata-%E2%80%9Eja-europljanin%E2%80%9C--3399

HSZ (Zakon o obavljanju studentskih poslova)
1. http://studentski.hr/studenti/vijesti/video-hrvatski-studentski-zbor-ne-odustaje-odnovog-zakona-namajebitan
2. https://www.globalnovine.eu/studentski-zivot/studentski-poslovi-ako-se-zakon-hitnone-izglasa-studente-ce-bez-place-i-dalje-lako-bacati-na-cestu/
3. http://www.seebiz.eu/novi-zakon-studente-se-vise-nece-moci-iskoristavati-na-trzisturada/ar-166572/
4. https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/pitali-smo-ministarstvo-znanosti-zasto-se-sastudentskim-zakonom-kasni-vise-od-tri-mjeseca-foto-20180404/print
5. http://www.mojfaks.com/karijera/ako-su-ministarstvo-i-vlada-odustali-oni-nece-uime-svih-studenata-porucili-nama-je-zakon-o-studentskom-radu-bitan-video
6. https://www.dalmacijadanas.hr/pokazite-nam-koliko-smo-vam-bitni-hrvatski-studentipokrenuli-kampanju-zbog-nedonosenja-zakona-o-njihovu-radu
7. https://ezadar.rtl.hr/dogadaji/2981161/hrvatski-studentski-zbor-pokrenuo-akcijunamajebitan/
8. http://www.glas-slavonije.hr/361247/25/Prijedlog-novoga-Zakona-o-obavljanjustudentskih-poslova-upucen-u-proceduru
9. https://srednja.hr/studenti/vijesti/izvanredne-vijesti-izvanredne-studente-napokon-cedobiti-pravo-raditi-sc-a/
10. http://www.mojfaks.com/karijera/mala-pobjeda-zakon-o-studentskom-radu-uskoro-bitrebao-biti-upucen-u-sabor
11. http://mimladi.hr/aktivni-gradanin/gdje-je-nestao-zakon-o-obavljanju-studentskihposlova-ii-dio/
12. http://republika.eu/novost/70889/zakon-o-studentskom-radu-nakon-cekanja-stizudobre-vijesti

13. https://www.antenazadar.hr/clanak/2018/03/studenti-ujedinjeni-pokazite-nam-kolikosmo-vam-bitni/

OSJEČKO LJETO MLADIH
1. http://www.glas-slavonije.hr/365789/9/Osjecko-ljeto-mladih---Bogat-umjetnicki-isportski-program-zapocela-je-Zsa-Zsa
2. http://www.post.hr/osijek/vijesti/najave/naslov/38-osjecko-ljeto-mladih-4807
3. http://sib.rtl.hr/lifestyle/ostalo-lifestyle/22725-38-osjecko-ljeto-mladih-program.html
4. http://www.osijek031.com/osijek.php?najava_id=71924
5. https://radio.hrt.hr/radio-osijek/clanak/osjecko-ljeto-mladih-38-izdanje/171940/
6. https://www.osijek.hr/otvoreno-38-osjecko-ljeto-mladih/
7. http://www.obz.hr/hr/?vijest=4101
8. https://www.tzosijek.hr/stranica.php?id=973
9. https://www.youtube.com/watch?v=LspsHf6BCi0
10. https://osijeknews.hr/zsa-zsa-akusticnim-koncertom-otvorila-oljm/
11. http://www.glas-slavonije.hr/363167/9/Bare--Majke-8-lipnja
12. https://osijeknews.hr/veceras-zsa-zsa-u-tvrdi-otvara-oljm/
13. http://republika.eu/novost/71543/zsa-zsa-neno-belan-goran-bare-i-edo-maajka-naovogodisnjem-osjeckom-ljetu-mladih

Stjepan Ćurčić,
predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
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