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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 2020. godini. 
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Skupština Studentskog zbora Sveučilišta broji ukupno 29 članova od toga osamnaest 

(17) predstavnika studentskih zborova znanstveno-nastavnih, umjetničko-nastavnih  i nastavnih 

sastavnica i jedanaest (12) članova biranih na razini Sveučilišta.  

U 2020. godini zasjeda Skupština koja ima mandat od listopada 2019. godine do kraja rujna 

2021. godine.  

Studentskim zborom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijek u 2020. godini 

predsjedali su:  

1. Fran Ivan Škorić, student Ekonomskog fakulteta – predsjednik od 25. listopada 2019. 

do 24. rujna 2020. godine 

2. Luka Jurčević, student Ekonomskog fakulteta – predsjednik od 24 rujna 2020. godine 

Predsjedništvo Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u 

akademskim godinama 2019./2020. i 2020./2021. čine: 

2019./2020. 

1. Fran Ivan Škorić, student Ekonomskog fakulteta u Osijeku, predsjednik 

2. Ante Grabić, student Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, zamjenik 

predsjednika 

2020./2021. 

1. Luka Jurčević, student Ekonomskog fakulteta u Osijeku, predsjednik 

2. Ante Grabić, student Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, zamjenik 

predsjednika 

 

U 2020. godini skupština Studentskog zbora Sveučilišta zasjedala je na ukupno 12 sjednica 

(redovnih i izvanrednih).  

 

 



 

 

  

U 2020. godini, sukladno planu i potrebama Studentskog zbora, Skupština je donijela  

• Plan financiranja Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 2020. 

godini 

• Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika 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 

• Odluku o raspisivanju Natječaja za studentske programe u 2020. godini 

• Prijedlog izmjena i dopuna Jedinstvene sveučilišna anketa 

• Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Studentskog zbora Sveučilišta Josipa 

Jurja Strossmayera u Osijeku 

• Odluku o izboru studentskog pravobranitelja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku u akademskoj 2020./2021. godini 

• Odluku o imenovanju Povjerenika za interakciju sa studentima i odnose s javnošću 

Studentskog zbora Sveučilišta 

• Odluku o imenovanjima i prijedlozima imenovanja studentskih predstavnika u tijela 

Sveučilišta i sveučilišnih ustanova 

Također, članovi i predsjedništvo Studentskog zbora Sveučilišta u Osijeku pružali su 

tehničku i administrativna podrška studentima i studentskim organizacijama pri provedbi 

studentskih programa, rješavanju problema te podnošenju inicijativa za unaprjeđenje 

sustava visokog obrazovanja i studentskog standarda. 

Predstavnici Studentskog zbora Sveučilišta u Osijeku sudjelovali su i u radu Hrvatskog 

studentskog zbora sukladno Zakonu o studentskom zboru i drugim studentskim 

organizacijama. 


