
 
 
 
 
 
 

 

Klasa: 003-01/20-01/12 
Urbroj: 2170-57-01-20-29 
U Rijeci, 29. rujan 2020. 
 
Temeljem članka 36. stavak 3. Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci - pročišćeni tekst od 13. travnja 2016. 
godine (Klasa: 011-01/16-01/05 Urbroj: 2170-57-01-16-3) i Odluke Senata o izmjenama i dopunama Statuta 
Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci (Klasa: 011-01/18-03/02 Urbroj: 2170-57-01-18-81, 20. ožujka 2018. godine) i 
Odluke Senata o izmjenama i dopunama Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci (Klasa: 011-01/20-03/02 Urbroj: 
2170-57-01-20-172, 23. lipnja 2020. godine), a u skladu s člankom 9. stavkom 3. i člankom 15. stavkom 6. Zakona o 
studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci na 37. e-
sjednici održanoj 29. kolovoza 2020. godine donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine i suspendiranju pojedinih odredbi 

 
I. 

U članku 9. dodaje se stavak 6. i glasi: „U slučaju izvanrednih situacija uzrokovanih višom silom (pojava zaraznih bolesti 
i sl.), sjednica se može sazvati i materijali za sjednicu dostaviti na način i u primjerenom roku u razmjeru u kojem to 
zahtjeva predmetna situacija.“ 
 
U članku 9. dodaje se stavak 7. i glasi: „Konstituirajuću sjednicu saziva i vodi Rektor“. 
 
U članku 10. dodaje se stavak 4. i glasi „Stavci 1., 2. i 3. ovog članka ne primjenjuju se u slučaju održavanja 
Konstituirajuće sjednice“. 
 
U članku 11. dodaje se stavak 2. i glasi „Konstituirajućom sjednicom predsjedava Rektor“. 
 
U članku 35. dodaje se stavak 2. i glasi „Odredbe ovog Poslovnika na odgovarajući način primjenjuju se na vođenje 
konstituirajuće sjednice kojom predsjedava Rektor.“ 
 
U članku 35. dodaje se stavak 2. i glasi „Ovaj Poslovnik pisan je u muškom rodu i ne predstavlja osnovu spolnoj 
diskriminaciji.“ 

II. 
Rok u članku 28. za podnošenje kandidature za predsjednika Studentskog zbora stavlja se van snage do provođenja 
izbora predsjednika SZSUR za akademsku godinu 2020./2021. 

III. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

OBRAZLOŽENJE 
S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju uzrokovanu pojavom virusa SARS-COV-2 i dopis Ministarstva znanosti 
i obrazovanja o nužnosti provođenja studentskih izbora do konca tekuće akademske godine, uslijed nedovoljno 
iskazanog interesa studenata za kandidiranje u prvom i drugom krugu, a radi osiguravanja funkcioniranja rada 
Studentskog zbora u narednoj akademskoj godini donosi se ova odluka, a sva dokumentacija dostavlja se elektroničkim 
putem. 
 

Predsjednica Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, 
Tea Dimnjašević 

Dostaviti: 
- Izbornom povjerenstvu Sveučilišta 
- Sveučilištu u Rijeci, Rektorici, Glavnoj tajnici 
- Pismohrana, ovdje. 


