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1. UVOD
Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (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 te donositi odluke sukladno ovlastima iz Zakona o
studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama te Statuta Sveučilišta i Studentskog
zbora Sveučilišta. 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 dokumenta sadržano je izvješće o radu i aktivnostima Studentskog zbora Sveučilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u 2019. godini.

Fran Ivan Škorić,
predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

2. RAD SKUPŠTINE SZOS
Skupština Studentskog zbora Sveučilišta broji ukupno 29 članova od toga osamnaest (18)
predstavnika studentskih zborova znanstveno-nastavnih, umjetničko-nastavnih i nastavnih
sastavnica i jedanaest (11) članova biranih na razini Sveučilišta.
U 2019. godini do dana kraja mjeseca rujna zasjedala je Skupština saziva Studentskog zbora
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera konstituirana dana 15. studenoga 2017. godine nakon
provedenih redovnih i dopunskih studentskih izbora, a nakon 25. listopada te ranije provedenih
redovnih i dopunskih studentskih izbora zasjeda Skupština koja ima mandat do kraja rujna
2021. godine.
Studentskim zborom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijek u 2019. godini predsjedali
su:
1. Vinko Vidmar, student Akademije za umjetnost i kulturu – vršitelj dužnosti
predsjednika od 1. listopada 2018. godine do 21. veljače 2019. godine
2. Tamara Mazur, studentica Filozofskog fakulteta – vršiteljica dužnosti predsjednika od
7. ožujka do kraja rujna 2019. godine
3. Fran Ivan Škorić, student Ekonomskog fakulteta – predsjednik od 25. listopada 2019.
godine
Predsjedništvo Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u mandatu
od 25. listopada 2019. godine čine kako slijedi:
1. Fran Ivan Škorić, student Ekonomskog fakulteta u Osijeku, predsjednik
2. Ante Grabić, student Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, zamjenik
predsjednika
U 2019. godini skupština Studentskog zbora Sveučilišta zasjedala je na ukupno 13 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 početkom studenog 2017., Skupština je
usvojila prijedlog plana i programa rada za dvogodišnje razdoblje.
U 2019. godini, sukladno planu i potrebama Studentskog zbora, Skupština je donijela
prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Studentskog zbora Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku te Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika za
provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku i studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Studentski zbor izmijenio je i Pravilnik
o raspodijeli financijskih sredstava Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku za studentske programe studenata i studentskih organizacija
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i proveo Natječaj za studentske
programe u 2019. godini, organizirao studentske manifestacije Osječko ljeto mladih i
Studentsku roštiljadu te proveo mnoge druge aktivnosti sukladno Planu i programu rada
za razdoblje 2017.-2019.

2.2.

Plan i program rada za razdoblje 2019 – 2021.

Prilikom stupanja u novi dvogodišnji mandat, nakon provedenih studentskih izbora i
konstituiranja Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta 25 listopada 2019. godine, 13. studenog
2019. godine na 1. redovnoj sjednici pod točkom 3. dnevnog reda Skupština je usvojila
prijedlog plana i programa rada za novo dvogodišnje razdoblje, iz kojeg se mogu istaknuti
sljedeće planirane aktivnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

imenovanje Povjerenika za interakciju sa studentima i odnose s javnošću Studentskog
zbora Sveučilišta,
imenovanje Studentskog pravobranitelja Sveučilišta
imenovanje studenata u tijela, odbore i povjerenstva Sveučilišta
prijedlog donošenja Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade
predstavljanje rada i uloge studentskih zborova
rad sa studentima Sveučilišta
poticanje i promicanje znanstvene djelatnosti među studentima
poticanje i promicanje studentskih razmjena
studentski standard
poticanje i promicanje edukativnih aktivnosti
poticanje i promicanje društvenih i sportskih aktivnosti
organizacija jubilarnog 40. Osječkog ljeta mladih

Od kojih je Studentski zbor Sveučilišta već do kraja 2019. godine realizirao imenovanje
Povjerenika za interakciju sa studentima i odnose s javnošću Studentskog zbora Sveučilišta,
imenovanje Studentskog pravobranitelja Sveučilišta, imenovanje studenata u tijela, odbore i
povjerenstva Sveučilišta, a većina drugih nerealiziranih aktivnosti u planu je realizacije do kraja
akademske 2019./2020. godine, te nešto manje do kraja 2021. godine

2.3.

Donošenje izmjena i dopuna akata Studentskog zbora Sveučilišta

Zbog statusnih promjena na Sveučilištu (spajanje sveučilišnog Odjela za kulturologiju s
Umjetničkom akademijom u Osijeku kao i osnivanjem Fakulteta za dentalnu medicinu i
zdravstvo, te promjene imena pojedinih sastavnica Sveučilišta) Studentski zbor je donio Odluku
te Senatu Sveučilišta predložio izmjene i dopune Statuta Studentskog zbora Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku koji je izmijenjen Odlukom Senata Sveučilišta od 24. travnja
2019. godine, te izradio i usvojio izmjene i dopune Pravilnika o provedbi studentskih izbora za
studentske zborove sastavnica i Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku, koje je Skupština Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
usvojila 5. svibnja 2019. godine. Studentski zbor Senatu Sveučilišta predložio je i izmjene i
dopune Pravilnika o raspodijeli financijskih sredstava Studentskog zbora Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku za studentske programe studenata i studentskih organizacija
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koje je Senat Sveučilišta usvojio 26. ožujka
2019. godine.

3. IZBORI ZA STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA I
STUDENTSKE ZBOROVE SASTAVNICA SVEUČILIŠTA
Dana 6. lipnja održani su redovni izbori za studentske predstavnike - članove studentskih
zborova sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te članove Studentskog
zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku biranih po područjima znanosti. Za
popunu svih predstavničkih mjesta na Sveučilištu i sastavnicama bilo je potrebno najmanje 177
kandidata i jednako toliko njihovih zamjenika, a jedina sastavnica na kojoj nije bilo dovoljno
prijavljenih kandidata je Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, gdje su se izbori ponovili 15.
listopada 2019. godine. Izbori su se ponovili i na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, zbog
utvrđenih nepravilnosti u provedbi.
Članovi Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera za akademske
godine 2019./2020. i 2020./2021. su Laura Devčić (EFOS), Matea Tomašević (PFO), Stjepan
Posavec (FERIT), Luka Elez (GrAFOS), Lucija Rudež (SFSB), Petra Pantalon (FDMZ), Marta
Bolješić (MEFOS), Ante Zucić (FAZOS), Patricija Pernar (PTF), Katarina Ešegović (FFOS),
Ivana Žavcar (KBF), Lovro Mihajlović (Odjel za biologiju), Matej Lučić (Odjel za fiziku),
Valentina Novački (Odjel za kemiju), Antonio Jovanović (Odjel za matematiku), Tomas Tadić
(FOOZOS), Josip Pratnemer (AUK), Fran Ivan Škorić (društvene znanosti), Luka Jurčević
(društvene znanosti), Luka Kurtović (tehničke znanosti), Ante Grabić (tehničke znanosti), Ivan
Bilandžija, (biomedicina i zdravstvo), Ivan Strinić (biotehničke znanosti), Sara Ćavar
(humanističke znanosti), Marko Grozdanić (prirodne znanosti), Melita Lucić
(interdisciplinarno područje), Milan Opačak (poslijediplomski studiji), Nikola Volarić
(poslijediplomski studiji) te Romana Ćosić (poslijediplomski studiji).

Novi saziv studentskih zborova sastavnica i Studentskog zbora Sveučilišta imat će mandat dvije
akademske godine, a izabrani predsjednici studentskih zborova sastavnica Sveučilišta i
Studentskog zbora Sveučilišta imaju jednogodišnji mandat koji se može jednom ponoviti.
Na izbore je ukupno izašlo 3790 studenata, odnosno 23% studenata Sveučilišta.

4. PREDSTAVNICI STUDENATA U TIJELIMA
SVEUČILIŠTA
Za članove Senata Sveučilišta iz reda studenata preddiplomskih, diplomskih i integriranih
preddiplomskih i diplomskih studija predloženi su Luka Kurtović, student Fakulteta
elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek te Luka Jurčević, student
Ekonomskog fakulteta u Osijek. Fran Ivan Škorić u Senat je predložen po funkciji predsjednika.
Za predstavnike studenata poslijediplomskih studija jednoglasno su predloženi Milan Opačak,
student na poslijediplomskom sveučilišnom studiju s Fakulteta elektrotehnike, računarstva i
informacijskih tehnologija Osijek i Nikola Volarić, student na poslijediplomskom sveučilišnom
studiju s Medicinskog fakulteta Osijek.
Za predstavnika studenata u Savjet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera predložen je Stjepan
Posavec, student Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek.
Na sjednici Studentskog zbora Sveučilišta održanoj 13. studenog 2019. godine u sveučilišna
tijela Senatu na potvrdu predloženi su predstavnici studenata: Matea Tomašević, studentica
Pravnog fakulteta u Osijeku u Odbor za statutarna i pravna pitanja Sveučilišta; Ante Grabić,
student Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek u Odbor za financijsko poslovanje i
proračun Sveučilišta; Matej Babić, student Ekonomskog fakulteta Osijek u Odbor za priznanja
Sveučilišta; Tomas Tadić, student kineziologije na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti
u Osijeku u Odbor za šport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu Sveučilišta; Luka Jurčević, student
Ekonomskog fakulteta u Osijeku te Ante Grabić, student Građevinskog i arhitektonskog
fakulteta Osijek u Odbor za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
Sveučilišta; Ivana Žavcar, studentica Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu u Etičko
povjerenstvo Sveučilišta; Matej Babić i Laura Devčić, studenti Ekonomskog fakulteta u
Osijeku u Povjerenstvo za dodjelu studentskih stipendija i potpora redovitim studentima
Sveučilišta u Osijeku; Sara Ćavar, studentica Filozofskog fakulteta u Osijeku u Povjerenstvo
za Erasmus+ program mobilnosti Sveučilišta. U sveučilišne ustanove Senatu su predložena
imenovanja: Fran Ivan Škorić, predsjednik Studentskog zbora i student Ekonomskog fakulteta
u Osijeku u Upravno vijeće Studentskog centra u Osijeku; Lucija Rudež, studentica Strojarskog
fakulteta u Slavonskom Brodu u Upravno vijeće Studentskog centra u Slavonskom Brodu; Sara
Ćavar, studentica Filozofskog fakulteta u Osijeku u Upravno vijeće Gradske i sveučilišne
knjižnice Osijek te Melita Lucić, studentica Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku i Ana

Vujica, studentica Ekonomskog fakulteta u Osijeku u Vijeće Centra za unaprjeđenje i
osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta. U Lokalno povjerenstvo za kontrolu
studentske prehrane Studentskog centra u Osijeku imenovani su Patricija Pernar i Josip Juričić,
studenti Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, te u Povjerenstvo za raspodjelu naknade
za posredovanje pri obavljanju studentskih poslova Studentskog centra u Osijeku Luka
Jurčević, student Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Ante Grabić, student Građevinskog i
arhitektonskog fakulteta Osijek te Sara Ćavar, studentica Filozofskog fakulteta u Osijeku.
Senat je potvrdio sve predložene predstavnike za članove gore navedenih tijela.

5. IZBOR STUDENTSKOG PRAVOBRANITELJA
Na drugoj redovnoj sjednici održanoj 10. prosinca 2019. godine Studentski zbor Sveučilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, nakon provedenog javnog poziva za dostavu kandidatura
za studentskog pravobranitelja, izabrao je novog studentskog pravobranitelja u akademskoj
godini 2019./2020. Između više kandidata, kao najbolji kandidat na pismenom testiranju
istaknuo se student Ekonomskog fakulteta u Osijeku Matej Puljić, koji je na sjednici Skupštine
i imenovan.
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.

6. NATJEČAJ ZA STUDENTSKE PROGRAME
Skupština Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u ak. 2018./2019.
raspisala je Natječaj za financiranje studentskih programa u 2019. godini. Povjerenstvo za
evaluaciju studentskih programa (dalje Povjerenstvo) utvrdilo je da je na Natječaj za
financiranje studentskih programa u 2019. godini zaprimljeno ukupno 92 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 2019. godini bio je ukupno 31 prijavitelj studentski zborovi sveučilišnih sastavnica, studentski udruge i studenti pojedinci, kojima je
dodijeljeno ukupno 477.071,93 kn.

Pojednostavljenim načinom prijave, jasno utvrđenim kriterijima te visokim iznosom
proračunskih sredstava, Natječaj za financiranje studentskih programa u 2019. 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. 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.
7. Studentska roštiljada održana je 29. svibnja 2019. godine u prostoru sveučilišnog
Kampusa. Ove godine nakon cjelodnevnog roštilj programa, u kojem je u
natjecateljskom dijelu bilo uključeno 46 timova koji su se natjecali u pečenju roštilja, u
večernjim satima bio je predviđen koncert grupe Opća opasnost, koji je zbog kiše
odgođen te održan naknadno.
Na roštiljadi se tijekom dana okupilo oko 500, a u večernjim satima između 2 i 3 tisuće
studenata, turista i zainteresiranih građana, što je u velikoj mjeri pridonijelo promociji
Studentskog zbora Sveučilišta u Osijeku, samog Sveučilišta kao i Grada Osijeka.

8. 39. 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.
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.
39. Osječko ljeto mladih održano je u mjesecu rujnu 2019. godine pod pokroviteljstvom Grada
Osijeka, Osječko-baranjske županije 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 okvirni program.
Glazbeni program manifestacije održan je u dvorištu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta
Osijek.
U nedjelju 8. rujna 2019., 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 okrjepu nakon utrke, čišćenje tvrtke Unikom, kemijske WC-e.
Nakon završetka utrke organiziran je koncert rock skupine Opća opasnost koji je trebao biti
održan na dan 7. Studentske roštiljade, no zbog kiše je odgođen i upriličen je na dan noćne
utrke.
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