
 

 

 

 

 

Temeljem članka 5. alineje 3. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim 

organizacijama (NN 71/07) (u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 6. alineje 5. Statuta Studentskog 

zbora Pravnog fakulteta u Rijeci (u daljnjem tekstu: Statut), na 11. sjednici Skupštine 

Studentskog zbora Pravnog fakulteta u Rijeci (u daljnjem tekstu: Skupština), održanoj dana 10. 

ožujka 2022. godine, donesen je sljedeći: 

P L A N   I   P R O G R A M    R A D A 

STUDENTSKOG ZBORA PRAVNOG FAKULTETA U RIJECI ZA 2022. GODINU 

 Studentski zbor Pravnog fakulteta u Rijeci (u daljnjem tekstu: SZPRAVRI) je 

predstavničko studentsko tijelo Pravnog fakulteta koje se bavi pitanjima kvalitete studentskog 

života s naglaskom na kvalitetu procesa studiranja, studentski standard, ostvarivanje 

studentskih prava, kao i drugim pitanjima koja su značajna za studente.  SZPRAVRI trenutno 

broji devet članova i 6 zamjenika članova, koji su u mandat izabrani na drugoj konstituirajućoj 

sjednici SZPRAVRI, održanoj 20. siječnja 2022. godine. To su: Kristian Tončić (predsjednik), 

Petra Banić (zamjenica), Ante Bekavac (potpredsjednik), Sandro Miličković (tajnik), Noel 

Sambol (zamjenik), Eva Ružić (predstavnica u Skupštini Studentskog zbora Sveučilišta u 

Rijeci), Valentina Bašić (zamjenica), Martin Ladavac (zamjenik predstavnice u Skupštini 

Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci), Sven Sušanj (član Skupštine SZPRAVRI), Ema Čehić 

(zamjenica), Andrea Juričić (članica Skupštine SZPRAVRI), Viviana Andreani (članica 

Skupštine SZPRAVRI) – predstavnici Integriranog studija, te  Veronika Puškar (članica 

Skupštine SZPRAVRI), Laura Jurišić (članica Skupštine SZPRAVRI), Martina Jakac 

(zamjenica) – predstavnici Stručnog studija. Članovi su izabrani u mandatu koji traje do novih 

studentskih izbora, datum je trenutno nepoznat.  

 Temeljem odredbi Zakona i Statuta prije početka tekuće godine, potrebno je da Skupština 

SZPRAVRI izglasa Plan i program rada (u daljnjem tekstu: Plan) za tekuću godinu. S obzirom 

da je trenutni saziv Skupštine SZPRAVRI doživio poteškoće u radu kao i neuobičajene situacije 

i kompletno ponovnog konstituiranja u toku jednog mandata, ovaj plan se donosi u tijeku tekuće 

godine. Za rad SZPRAVRI iz Proračuna Pravnog fakulteta u Rijeci osigurano je 11.500,00 kn. 

Nažalost uslijed kasnije početka aktivnog rada, protekao je rok za prijavu projekata za 

financiranje od strane Sveučilišnog zbora i bit će potrebna financijska podrška Dekanata. Ovim 

Planom nastojat će se predvidjeti i novčana sredstva koja će biti potrebna za provedbu pojedinih 

aktivnosti propisanih ovim Planom. 

Okosnice plana i programa: 

1. Suradnja s tijelima Fakulteta 

2. Nacionalna i međunarodna suradnja 

3. Kvaliteta studentskog života 

a. proces studiranja 

b. standard 

c. ostvarivanje studentskih prava 

4. Projekti i administracija 

5. Transparentnost rada 



  

AD. 1. – SURADNJA S TIJELIMA FAKULTETA 

Redovito i aktivno sudjelovanje na sjednicama Fakultetskog vijeća; 

Redoviti sastanci s Dekanicom i Dekanatom u pogledu međusobnog informiranja i suradnje na 

projektima od interesa studenata; 

Aktivirati suradnju sa stručnim službama Fakulteta, poglavito Računalni odjel i Referada; 

Održavanje sjednica Skupštine SZPRAVRI 

PROJEKCIJA FINANCIJSKOG TROŠKA: 100,00 kn 

AD. 2. – NACIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA 

Nacionalna suradnja 

Uspostavljanje kontakata sa čelnicima Studentskih zborova Pravnih fakulteta u Hrvatskoj 

Upoznavanje i kontaktiranje predsjednika Studentskih zborova Pravnih fakulteta u Zagrebu, 

Osijeku i Splitu. 

Međusobno izmjenjivanje primjera dobre prakse, sudjelovanjem na poziv na kongresima, 

panelima ili  tribinama, kao i kroz radne sastanke. Trošak koji bi se pokrio iz sredstava 

SZPRAVRI je trošak reprezentacije i eventualnog putnog troška. 

Osnivanje Koordinacije pravnih fakulteta 

U sklopu ranije navedenih uspostavljanja kontakata sa čelnicima Studentskih zborova Pravnih 

fakulteta u Hrvatskoj, razgovarati i potencirati uspostavljanje Koordinacije pravnih fakulteta u 

Republici Hrvatskoj. Takva Koordinacija bila bi svojevrstan forum za projektnu suradnju 

fakulteta, a jedan od ciljeva bi definitivno bio i ponovno uspostavljanje edukativno-sportskog-

zabavnog višednevnog događaja – „Pravijade“. Trošak koji bi se pokrio iz sredstava 

SZPRAVRI je putni trošak i eventualni trošak reprezentacije. 

Međunarodna suradnja 

Sudjelovanje na kongresu povodom 50. godišnjice osnutka Pravnog fakulteta Univerziteta Crne 

Gore 

Tema kongresa je kaznene politike zemalja bivše Jugoslavije, a u sklopu istog bit će 

organizirane panel diskusije i debatni i retorički turnir na temu. S obzirom na gotovo trogodišnji 

period u kojem je bilo praktično onemogućena participacija studenata u bilo kakvim oblicima 

integracije sa kolegama na matičnom fakultetu, tako i međunarodno, smatramo da bi bilo 

vrijedno prihvatiti ovu poveznicu i uz studente predstavnike u SZPRAVRI povesti do 15 

studenata koji bi se prijavili uz plaćanje kotizacije od 60,00 eur. Trošak koji bi trebao biti 

pokriven od strane SZPRAVRI je prijevoz studenata. 

Sudjelovanje na Prav(n)ijadi u organizaciji Pravnog fakulteta u Nišu 

Na samom početku mandata zaprimili smo i poziv na sudjelovanje u Prav(n)ijadi koju 

organizira Pravni fakultet u Nišu, isti događaj će biti organiziran tijekom svibnja mjeseca, gdje 

također planiramo sudjelovanje u okviru zainteresiranosti studenata. S obzirom da je u 



  

inicijalnim razgovorima navedeno i da će se organizirati sportske igre, računamo na suradnju 

sa SŠD Pravnik. Trošak koji bi trebao biti pokriven od strane SZPRAVRI je prijevoz studenata. 

PROJEKCIJA FINANCIJSKOG TROŠKA: 5700,00 kn 

AD. 3. – KVALITETA STUDENTSKOG ŽIVOTA 

a. Proces studiranja 

SZPRAVRI po potrebi tražit će od relevantnih stručnih službi informacije o statističkim 

pokazateljima procesa studiranja s naglaskom na broj upisanih studenata, razloge odustajanja 

studenata od studija. 

Aktivno sudjelovanje SZPRAVRI s Odborom za osiguravanje i unapređivanje kvalitete na 

promicanju kvalitete studiranja, konzultiranje oko anketiranja studenata koje bi potencijalno 

proveo SZPRAVRI. 

Aktivno sudjelovanje u integraciji Erasmus studenata na Fakultetu.  

b. Studentski standard 

SZPRAVRI na svojim sjednicama Skupštine, kao i konzultacijama Predsjedništva SZPRAVRI 

raspravljati o svim prijedlozima za unaprjeđivanje studentskog standarda. 

SZPRAVRI preko Google obrasca (link) otvorio je forum za potencijalno iskazivanje mišljenja 

i prijedloga studenata. Po svakom prijedlogu ili upitu student koji ostavi svoje podatke za 

kontakt bit će obavješten o statusu upita/prijedloga. Forma obrasca se može uz interes studenata 

pretvoriti i u „101“ raspravu sa studentima u okviru programske okosnice „Na kavi sa 

SZPRAVRI“. 

SZPRAVRI aktivno će se konzultirati s Dekanatom u pogledu sastavljanja ispitnih rokova za 

akademsku godinu 2022./2023., izmjena satnica i svih ostalih čimbenika koji utječu na 

studentski standard, a traži se mišljenje SZPRAVRI.  

Afirmacija demonstratora i poticanje povećavanja fonda praktične nastave na kolegijima na 

kojima je to smisleno.  

c. Ostvarivanje studentskih prava 

S obzirom na potencijalno diplomiranje trenutne studentske pravobraniteljice tijekom ljetnog 

semestra, očekuje se da bi SZPRAVRI bio u potrebi za raspisivanjem natječaja za izbor 

studentskog pravobranitelja Pravnog fakulteta u Rijeci i  u sklopu navedenog propisao i posebni 

Pravilnik za izbor studentskog pravobranitelja. 

SZPRAVRI u ovom mandatu naslijedio je i potrebu za izborom zamjenika studentskog 

pravobranitelja, pa će se tome pristupiti čim prije moguće. 

Suradnja sa studentskim pravobraniteljem odlikovat će se u redovitoj telefonskoj komunikaciji 

sa predsjednikom SZPRAVRI, a i slanjem mjesečnih izvješća ukoliko bude se studenti u tijeku 

tekućeg mjeseca obrate studentskom pravobranitelju s problemom.  

Trošak koji bi se pokrio iz sredstava SZPRAVRI za provedbu programske okosnice „Kvaliteta 

studentskog života“ je trošak potrošnog materijala, a eventualno reprezentacija. 



  

PROJEKCIJA FINANCIJSKOG TROŠKA: 100,00 kn 

AD. 4. – PROJEKTI  

Projekt: PRAVRI HOODICE 

SZPRAVRI pokrenut će izradu majica s kapuljačom s logotipom Fakulteta. Raspravit će se s 

dekanatom način će se financirati izrada majica, te način na koji će studenti moći kupiti 

navedene majice. Trošak koji bi trebao biti pokriven od strane SZPRAVRI je smanjivanje 

participacije studenata u konačnoj cijeni majice. 

Projekt: HUMANITARNO DARIVANJE „MLADI ZA MLADE“ 

Pridonijeti općoj dobrobiti i prosperitetu društva kroz darivanje i pomaganje najugroženijima. 

Fokus humanitarnog darivanja bili bi upravo mladi, a tematski bi se skupljanje pomoći 

organiziralo u sklopu Dana Sveučilišta, Fakulteta, mladih… Ovaj projekt smatramo vrijednom 

inicijativom kako bi se studenti osvijestili o drugim pojedincima društva koji su marginalizirani 

i kojima je potrebna pomoć. Krajnji cilj projekta je upravo jačanje međusobne povezanosti 

studenata, jer bez pojedinačnog dobra nema općeg dobra.  

Projekt: 101 S REFERADOM – PRIRUČNIK 

U suradnji sa Uredom za studente (Referadom), ususret jesenskim upisima u novu akademsku 

godinu i frekventnih pitanja u tijeku akademske godine, sastaviti listu čestih pitanja i stručnih 

odgovora djelatnica Referade u svrhu bolje informiranosti studenata i smanjenju opterećenosti 

resursa Referade u tijeku mjeseca rujna i dr. 

Projekt bi rezultirao e-knjigom u kojoj bi se vizualno i tekstualno pripremila pitanja na način 

da budu čitljiva i dostupna studentima. Ista bi se objavila na mrežnim stranicama Fakulteta, 

Zbora, društvenim mrežama Zbora, u temi Studentski zbor na Merlinu – sustavu za učenje. 

Projekt: ORGANIZACIJA BRUCOŠIJADE 

U suradnji s ELSA-om organizirati Brucošijadu Pravnika, događaj koji se frekventno prijašnjih 

godina održavao u jednom od riječkih noćnih klubova, a ranije od toga na samom prostoru 

Fakulteta. Intencija SZPRAVRI je organizirati Brucošijadu i prikupiti nagrade za potencijalnu 

tombolu. Cilj je da se za takav događaj čuje u riječkim krugovima, kao i da se naši studenti 

maksimalno zabave prije početka naporne akademske godine.  

Projekt: BAL PRAVNIKA 

Započeti razgovore s drugim fakultetima i raspraviti mogućnost organizacije Bala pravnika i 

pr. ekonomista kao što je to postojalo ranijih godina. Uz eventualni dogovor unutar našeg 

Fakulteta ili u suradnji s drugim fakultetom, pripremiti projekt za prijavu na natječaj 

Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci. 

Projekt: DOBRO DOŠLICA BRUCOŠIMA 

Tijekom prvog tjedna nastave, a poglavito prvog dana nastave zajedno s Dekanatom 

organizirati druženje uz kavu i obilazak zgrade Fakulteta u društvu starijih studenata. Ovaj 

projekt bi uključivao neformalni razgovor starijih studenata o pogodnostima „X-ice“, 

studentske mobilnosti – Erasmus-u, radu putem studentskog ugovora, definiranju prioriteta, 

strategijama učenja. Započeti suradnju sa Sveučilišnim savjetovališnim centrom i organizirati 



  

kratko obraćanje stručne osobe o stresu i smanjivanja istog prilikom provedbe ispita, a i ostvariti 

suradnju s alumnijima Fakulteta u pogledu motivacijskog govora na prvom danu. 

Projekt: PRAVO I NOGOMET 

Aktivna participacija u provedbi projekta „Pravo i nogomet“ koji organizira grupa studenata na 

našem fakultetu.  

Projekt: DRESOVI ZA SŠD PRAVNIK 

Priprema projekta sa SŠD „Pravnik“ u pogledu nabavke sportske opreme za potrebe Društva, a 

u sklopu prijave projekata na natječaj Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci. 

PROJEKCIJA FINANCIJSKOG TROŠKA: 5000,00 kn 

AD. 5. – TRANSPARENTNOST RADA I ADMINISTRACIJA 

SZPRAVRI redovito će objavljivati svaki segment provedbe ovog Programa na službenoj 

mrežnoj stranici (pravri.sz.uniri.hr), mrežnoj stranici Fakulteta, društvenim mrežama Zbora 

(https://www.facebook.com/szpravri, https://www.instagram.com/sz.pravri/). 

Važnije događaje SZPRAVRI će kontaktirati medije, pod pojmom mediji podrazumijeva se 

lokalni web portali, Kanal RI, Novi list itd. 

SZPRAVRI će redovito informirati Fakultetsko vijeće u formi kratkih izvještaja na svakoj 

sjednici o provedbi Plana u razdoblju od sjednice do sjednice. SZPRAVRI pripremit će 

objedinjeni izvještaj na kraju godine za koju je napravljen Plan. 

Skupština SZPRAVRI u što kraćem roku donijet će Poslovnik o radu Skupštine SZPRAVRI. 

Skupština SZPRAVRI posebnom odlukom propisat će izgled logotipa SZPRAVRI i izgled 

pečata SZPRAVRI kao i način njegove izrade. 

SZPRAVRI pokrit će troškove izrade pečata SŠD „Pravnik“. 

U suradnji s Dekanatom raditi na pripremi i tisku promotivnih materijala SZPRAVRI. 

PROJEKCIJA FINANCIJSKOG TROŠKA: 600,00 kn 

S obzirom da će se tijekom 2022. godine provesti studentski izbori za novo vodstvo Zbora u 

dvogodišnjem mandatu, SZPRAVRI zadržava pravo da iz objektivnih okolnosti izmijeni 

određene dijelove ovog Plana. Poglavito se navedeno odnosi na promjenu projekcija 

financijskog troška za pojedinu odrednicu Plana. 

Ovaj Plan po usvajanju proslijedit će se Dekanatu i Fakultetskom vijeću na znanje i eventualno 

usvajanje.   

 

U Rijeci, 10. ožujka 2022. godine 

                                                                                                         Predsjednik 

                                                                             Studentskog zbora Pravnog fakulteta u Rijeci 

                                                                                                      Kristian Tončić 


