Na temelju članka 7. stavka 1. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (N.N.
71/07) i članka 58. Statuta Sveučilišta u Rijeci na prijedlog Studentskog zbora Odjela za biotehnologiju
Odjelsko vijeće za biotehnologiju na svojoj 18. sjednici održanoj 27. veljače 2017. godine donosi

STATUT
STUDENTSKOG ZBORA ODJELA ZA BIOTEHNOLOGIJU
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Statut je temeljni akt Studentskog zbora Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu:
SZ BIOTECH).
(2) Statut SZ BIOTECH donosi Odjelsko vijeće Odjela za biotehnologiju (u daljnjem tekstu: Odjelsko vijeće)
na prijedlog Studentskog zbora.
(3) Ovim se Statutom u skladu sa Zakonom o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama
(“Narodne novine” br. 71/07. u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnikom Odjela za biotehnologiju (Klasa: 00301/15-01/01-01, Urbroj: 2170-57-01-15-2, donesen 4. veljače 2015. u Rijeci, u daljnjem tekstu: Pravilnik)
Statutom Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci (Klasa: 011-01/15-01/xx, Urbroj: 2170-57-01-15-1, donesen
8. srpnja 2015. u Rijeci, u daljnjem tekstu: Statut SZSUR-a) i drugim propisima uređuje naziv i sjedište, izgled
pečata, zastupanje i predstavljanje, zadaće i sastav Studentskoga zbora, izbor članova, tijela Studentskoga
zbora, način rada, izbor predstavnika studenata u tijela Odjela za biotehnologiju, imenovanje studentskog
pravobranitelja, financiranje i javnost rada te ostala pitanja važna za rad Studentskog zbora.

Članak 2.
SZ BIOTECH je studentsko predstavničko tijelo organizirano na razini Odjela za biotehnologiju koje štiti
interese studenata, predstavlja studente i sudjeluje u donošenju odluka.

Članak 3.
(1) Puni naziv glasi: Studentski zbor Odjela za biotehnologiju.

(2) Skraćeni naziv glasi: SZ BIOTECH.
(3) Sjedište SZ BIOTECH je na Sveučilišnom Kampusu, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka.
(4) SZ BIOTECH nije pravna osoba.

Članak 4.
SZ BIOTECH ima pečat. Pečat je pravokutnog oblika, dužine 47 i širine 18 mm u središtu kojega je simbol SZ
BIOTECH, a u donjem dijelu tekst "Studentski zbor Odjela za biotehnologiju".

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE
Članak 5.
(1) Predsjednik SZ BIOTECH zastupa i predstavlja u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.
(2) SZ BIOTECH u Studentskom zboru Sveučilišta u Rijeci predstavlja izabrani Predstavnik.
(3) U slučaju nenazočnosti ili spriječenosti, Predsjednika ili Predstavnika SZ BIOTECH zamjenjuje Zamjenik.

ZADAĆE SZ BIOTECH
Članak 6.
Zadaće SZ BIOTECH jesu:
-izabrati predstavnike u Odjelsko vijeće koji će sudjelovati u njegovom radu prema Pravilniku,
-izabrati studentske predstavnike u odgovarajuća povjerenstva i organizacije Odjela za biotehnologiju,
-izabrati predstavnika i njegovog zamjenika u Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci, a prema Statutu SZSUR-a,
-donijeti plan i program rada,
-donijeti Proračun,
-prema Proračunu i rezultatima Natječaja za financiranje studentskih programa SZSUR-a odlučiti o
sufinanciranju studentskih projekata na Odjelu za biotehnologiju,
-imenovati studentskog pravobranitelja na način utvrđen ovim Statutom,

-brinuti o kvaliteti života studenata, kvaliteti studijskog procesa i studijskih programa, studentskom
standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima,
-poticati izvannastavne aktivnosti studenata,
-predložiti Statut SZ BIOTECH,
-obavljati druge poslove od interesa za studente Odjela za biotehnologiju.

IZBORI I SASTAV SZ BIOTECH
Članak 7.
Broj članova i način izbora SZ BIOTECH određuje se prema Statutu SZSUR-a i Pravilniku za provedbu
studentskih izbora u Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica Sveučilišta.

Članak 8.
(1) Mandat članova SZ BIOTECH traje dvije godine.
(2) Član SZ BIOTECH može biti razriješen dužnosti prije isteka mandata:
- prestankom statusa studenta,
- danom podnošenja ostavke,
- ako zbog objektivnih okolnosti nije u stanju obavljati dužnost,
- ako ne sudjeluje u radu SZ BIOTECH bez opravdanog razloga najmanje tri mjeseca,
- svojim ponašenjem teško povrijedi ugled SZ BIOTECH.
SZ BIOTECH će u svakom pojedinom slučaju konstatirati nastup neke od navedenih okolnosti i prestanak
mandata člana.
(3) Odluka o razrješenju donosi se dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova SZ BIOTECH.
(4) U slučaju prestanka mandata članu SZ BIOTECH prije isteka vremena na koji je izabran, zamjenjuje ga
njegov zamjenik odnosno kandidat za studentskog predstavnika koji je sljedeći na izbornoj listi s koje je
student izabran, a ako to nije moguće provest će se izbori za novog člana SZ BIOTECH. Tako izabrani član
ima mandat koji odgovara mandatu člana umjesto kojega je izabran.

TIJELA SZ BIOTECH
Članak 9.
Tijela SZ BIOTECH su: Predsjednik i Skupština.

Predsjednik SZ BIOTECH
Članak 10.
(1) SZ BIOTECH ima Predsjednika.
(2) Predsjednik Studentskog zbora:
-predstavlja i zastupa SZ BIOTECH,
-saziva i predsjedava sjednicama SZ BIOTECH i predlaže dnevni red,
-koordinira rad SZ BIOTECH,
-upućuje prijedloge općih akata Skupštini,
-provodi odluke i zaključke Skupštine,
-predstavlja godišnje izvješće Skupštini,
-obavlja druge poslove utvrđene Zakonom i ovim Statutom.
(3) Predsjednik svakih godinu dana, podnosi Skupštini izvješće o radu i poslovanju SZ BIOTECH.
(4) Predsjednik može imenovati savjetnike, odbore, stručna povjerenstva ili radne skupine za obavljanje
pojedinih poslova iz svog djelokruga. Broj savjetnika te sastav stručnih tijela ili radnih skupina te djelokrug
njihova rada pobliže se određuju odlukom o imenovanju.

Članak 11.
(1) Za Predsjednika SZ BIOTECH može biti izabran član Skupštine.
(2) Mandat Predsjednika traje dvije godine.
(3) Postupak izbora Predsjednika vrši se na konstituirajućoj sjednici Skupštine, nakon provedenih
studentskih izbora najkasnije 30 dana od dana proglašenja pravovaljanih studentskih izbora na Sveučilištu.
(4) Konstituirajuću sjednicu Skupštine saziva Pročelnik Odjela za biotehnologiju. Sjednicu vodi najstariji član.

(5) Za Predsjednika izabran je kandidat koji je dobio natpolovičnu većinu glasova svih članova Skupštine.
(6) Ako nijedan od kandidata za Predsjednika u prvom krugu ne dobije potrebnu većinu glasova članova
Skupštine u drugom se krugu bira između onih dvaju kandidata koji su u prvom krugu dobili najveći broj
glasova.
(7) Glasanje se obavlja tajno pomoću glasačkih listića ukoliko Skupština ne odluči drugačije.

Članak 12.
(1) U slučaju spriječenosti Predsjednika da obavlja svoje dužnosti (odsutnost, bolest i sl.) zamjenjuje ga
Zamjenik.
(2) Zamjenik se bira na način kao i Predsjednik, utvrđen ovim Statutom.
(3) Zamjenik ima sve ovlasti i obavlja sve poslove Predsjednika utvrđene Zakonom i ovim Statutom.

Članak 13.
Predsjednik može biti razriješen dužnosti prije isteka mandata ako:
-sam zatraži razrješenje,
-trajno izgubi sposobnost obavljanja dužnosti,
-prestankom statusa studenta Odjela za biotehnologiju,
-zlouporabi položaj predsjednika ili prekorači njegove ovlasti,
-svojim ponašanjem teško povrijedi ugled dužnosti koju obnaša.

Članak 14.
(1) Odluku o pokretanju postupka razrješenja Predsjednika donosi Skupština na temelju pisanog
obrazloženog zahtjeva za pokretanje toga postupka 1/3 članova Skupštine te uz najavu na prethodnoj
sjednici.
(2) Sjednicu saziva i vodi Predsjednik, a zapisnik vodi Zamjenik.
(3) U postupku odlučivanja o razrješenju Predsjedniku se mora pružiti mogućnost o izjašnjavanju o
razlozima za razrješenje.

(4) O razrješenju odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine i to javnim
glasovanjem.
(5) Odluka kojom se Predsjednik razrješava dužnosti mora biti dostavljena Pročelniku Odjela za
biotehnologiju u roku od osam dana od dana njezina donošenja.

Članak 15.
U slučaju razrješenja Predsjednika Skupština će imenovati zamjenika Predsjednika za vršitelja dužnosti (v.d.)
Predsjednika do izbora novog Predsjednika, a najdulje na dva mjeseca.

Skupština SZ BIOTECH
Članak 16.
(1) Skupštinu čine svi članovi SZ BIOTECH.
(2) Sjednicima Skupštine predsjedava Predsjednik Studentskog zbora, a u slučaju odsutnosti Zamjenik.
(3) Skupština Studentskog zbora:
-predlaže Statut,
-bira Predsjednika i Zamjenik,
-donosi opće akte,
-bira predstavnike u Odjelsko vijeće koji će sudjelovati u njegovom radu prema Pravilniku,
-bira studentske predstavnike u odgovarajuća povjerenstva i organizacije Odjela za biotehnologiju,
-bira predstavnika i njegovog zamjenika u Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci, prema Statutu SZSUR-a,
-imenuje studentskog pravobranitelja na način utvrđen ovim Statutom,
-donosi plan i program rada,
-donosi Proračun,

-prema Proračunu i rezultatima Natječaja za financiranje studentskih programa SZSUR-a odlučuje o
sufinanciranju studentskih projekata na Odjelu za biotehnologiju,
-raspravlja o radu,
-brine o kvaliteti života studenata, kvaliteti studijskog procesa i studijskih programa, studentskom
standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima,
-potiče izvannastavne aktivnosti studenata,
-predlaže Statut SZ BIOTECH,
-obavlja druge poslove od interesa za studente Odjela za biotehnologiju,
-obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i ovim Statutom.
(4) Skupština može ovlastiti druga stručna tijela za obavljanje pojedinih poslova iz svog djelokruga u skladu s
ovim Statutom.
(5) Sjednica Skupštine se mora sazvati najmanje sedam dana prije održavanja elektronskim putem.
(6) Izvanredno se sjednica može sazvati u kraćem roku, ali uz suglasnost polovine svih članova Skupštine.
(7) Sjednica Skupštine može se održati elektronskim putem uz suglasnost polovine svih članova Skupštine.
(8) Sjednice skupštine SZ BIOTECH su javne i na njima imaju pravo prisustvovati svi studenti Odjela za
biotehnologiju te druge zainteresirane osobe.
(9) Skupština se izvanredno može zatvoriti za javnost ukoliko to odluči nad polovična većina članova
skupštine sa pravom glasa.

NAČIN RADA SZ BIOTECH
Članak 17.
(1) Rad SZ BIOTECH se očituje na Sjednicama Skupštine koje se održavaju najmanje jednom u tri mjeseca.
(2) Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine Studentskog zbora na pisani zahtjev jedne trećine
članova Skupštine. Takav zahtjev sadrži i prijedlog dnevnog reda.
(3) Ako Predsjednik Skupštine ne sazove sjednicu u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva,
članovi Skupštine Studentskog zbora koji su predložili sazivanje sjednice mogu sami sazvati sjednicu
Skupštine.

(4) O radu sjednice vodi se zapisnik koji nužno i minimalno sadrži vrijeme i mjesto odvijanja, popis nazočnih,
dnevni red, zaključke po svakoj točki, potpis zapisničara i Predsjednika.

Članak 18.
(1) Skupština može odlučivati ako je na sjednicama nazočna nadpolovična većina od ukupnog broja njegovih
članova.
(2) Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, izuzevši slučajeve u kojima Zakon ili Statut
određuju drugačije.
(3) Za sva razriješenja dužnosti i promjene statuta potrebna je dvotrećinska većina glasova svih članova
Skupštine s pravom glasa.
(4) Sva glasovanja su javna osim ako Skupština nadpolovičnom većinom odluči drugačije.

STUDENTSKI PRAVOBRANITELJ ODJELA ZA BIOTEHNOLOGIJU
Članak 19.
(1) Odjel za biotehnologiju ima Studentskog pravobranitelja kojeg imenuje Skupština.
(2) Kandidata za imenovanje Studentskog pravobranitelja predlaže Skupština i ne mora nužno biti član
Studentskog zbora.
(3) Za Studentskog pravobranitelja može biti imenovan student koji ispunjava uvjete za člana Studentskog
zbora propisane Zakonom.
(4) Odluku o imenovanju Studentskog pravobranitelja donosi Skupština javnim glasovanjem natpolovičnom
većinom glasova svih članova Skupštine s pravom glasa.
(5) Mandat Studentskog pravobranitelja traje dvije godine.
(6) Studentski pravobranitelj:
-prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima Odjela
za biotehnologiju,
-savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava,
-sudjeluje u stegovinim postupcima protiv studenata,
-može sudjelovati u radu Skupštine bez prava glasa.

Članak 20.
Studentski pravobranitelj Odjela za biotehnologiju obvezan je o svom radu izvještavati Skupštinu najmanje
jednom godišnje ili češće po potrebi.

STUDENTSKE UDRUGE I DRUGE STUDENTSKE ORGANIZACIJE NA ODJELU ZA BIOTEHNOLOGIJU
(1) Studenti mogu osnivati udruge i druge studentske organizacije na Odjelu za biotehnologiju u skladu sa
Zakonom o udrugama.
(2) Sveučilište vodi registar sveučilišnih udruga i studentskih organizacija koje djeluju na Sveučilištu.

FINANCIRANJE RADA SZ BIOTECH
Članak 21.
(1) Rad SZ BIOTECH financira se:
- iz proračuna Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci,
- iz proračuna Odjela za biotehnologju,
- iz zaklada i donacija,
- iz drugih izvora u skladu sa zadaćama studentske organizacije.
(2) Studentski zbor donosi Proračun za predstojeću akademsku godinu natpolovičnom većinom svih
članova. Temeljem tog dokumenta i rezultata Natječaja o financiranju studentskih programa SZSUR-a
Skupština donosi pojedinačne odluke o sufinanciranju studentskih aktivnosti.
(3) Skupština može financirati i projekte ne prijavljene na Natječaj SZSUR-a u iznimnim okolnostima uz
suglasnost dvotrećniske većine članova Skupštine
(4) Predsjednik je obvezan unutar godišnjeg izvješće obavijestiti Skupštinu o korištenju proračunskih
sredstava.
(5) Studentski zbor može donijeti odluku o prenamjeni proračunskih sredstava samo natpolovičnom
većinom svih svojih članova.

