
 

Temeljem čl. 7. točke 3. i točke 6. Statuta Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku, pročišćeni tekst, te čl. 48. Pravilnika o domskom redu i uvjetima boravka studenata u 

studentskom domu Studentskog centra u Osijeku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 

Skupština Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 3. izvanrednoj sjednici 

u akademskoj 2022./2023. godini održanoj 29. listopada 2022. godine pod točkom 3. dnevnog reda 

donijela je 

ODLUKU O RASPISIVANJU 

JAVNOG POZIVA 

na dostavu kandidatura za prijedlog imenovanja članova Odbora studentskog doma  

Studentskog centra u Osijeku za akademsku 2022./2023. godinu 

I. 

Pozivaju se studenti koji su ostvarili pravo na smještaj u studentskim domovima „K.P. Svačića“ i „IGK“ 

da se kandidiraju za članove Odbora studentskog doma Studentskog centra u Osijeku. 

II. 

Za članove Odbora studentskog doma Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

ravnatelju Studentskog centra u Osijeku za imenovanje će predložiti 5 članova iz studentskog doma 

„K.P. Svačića“ te 2 člana iz studentskog doma „IGK“. 

III. 

Ukoliko se kandidira više od potrebnog broja kandidata, Studentski zbor Sveučilišta odredit će način 

izbora najboljih kandidata te o istom obavijestiti prijavljene kandidate. 

IV. 

Članovi Odbora biraju se na mandat koji traje jednu akademsku godinu, te se može ponoviti. 

VI. 

Kandidirati se za člana Odbora mogu isključivo studenti koji su ostvarili pravo na smještaj u 

studentskom domu u akademskoj 2022./2023. godini te su korisnici smještaja. 

VII. 

Članovi Odbora zastupaju studente sukladno čl. 47. Pravilnika o domskom redu i uvjetima boravka 

studenata u studentskom domu Studentskog centra u Osijeku. 

VIII. 

Javni poziv otvoren je do 10. studenog 2022. godine, a prijave s podacima 

1. Ime i prezime kandidata, 

2. Kontakt telefon, 



 

3. Naziv studentskog doma u kojem kandidat ostvaruje pravo na smještaj, 

4. Naziv i godina studija te naziv nositelja studija na kojem kandidat studira; 

 

dostavljaju se putem e-mail poruke s naslovom: Kandidatura za člana Odbora studentskog doma u 

akademskoj 2022./2023. godini. na adresu elektroničke pošte szbor.os@gmail.com.  

Nepotpune prijave neće se razmatrati. 

IX. 

Ovaj Javni poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku szos.unios.hr te stupa na snagu s danom objave. 

X. 

Imenovane članove Odbora Studentski centar u Osijeku obavijestit će o imenovanju. 

 

U Osijeku, 29. listopada 2022. godine 

 

PREDSJEDNIK 

Studentskog zbora Sveučilišta Josipa  

        Jurja Strossmayera u Osijeku 

 

 

_____________________________ 

Luka Jurčević 
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