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Temeljem članka 6. Zakona o Studentskom zboru i drugim studentskim 

organizacijama i članka 37. Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Zadru (od srpnja 

2022.) te odlukom Skupštine o pokretanju Natječaja za izbor članova odbora za 

posebna pitanja od 24. listopada 2022., Studentski zbor Sveučilišta u Zadru (u 

daljnjem tekstu: Studentski zbor) raspisuje: 

 

NATJEČAJ 

za Odbor za studentski standard 

I. 

Odbor za društvena događanja (u daljnjem tekstu: Odbor) čini 3 do 9 članova. 

 

II. 

Odbor obuhvaća obveze planiranja i realiziranja anketa kojima će se   

    nastojati ispitati studente o kvaliteti i zadovoljstvu studentskim      

    standardom koji uključuje: prehranu, smještaj studenata u 

    studentskom domu/privatnika, prijevoz, Student servis. Rezultati koji 

    se dobiju analizom dobivenih informacija potrebno je predstaviti 

    studentima organizacijom i realizacijom javnih tribina. Također,    

    obveze uključuje osmišljanje i realizaciju pogodnosti za studente   

    Sveučilišta u Zadru u obliku bonova i kupona. U konačnici, potrebno je  

    prilagoditi rad i djelovanje potrebama i željama studenata kako bi svi   

    zajedno pridonijeli kvalitetnijem studentskom standardu na   

    Sveučilištu u Zadru. 

III. 

Članovi objavljuju aktivnosti u suradnji sa Studentskim zborom. 

 

IV. 

Prijave za izbor članova Odbora pri Studentskom zboru zaprimaju se od 24. listopada 

2022. do 14. studenog 2022. godine, a šalju se na e-mail adresu Studentskog zbora 

ured.zbor.unizd@gmail.com 
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V. 

Na natječaj se mogu prijaviti svi studenti Sveučilišta u Zadru. 

 

VI. 

Prijava treba sadržavati: 

- kratki životopis kandidata,  

- potvrdu o studiranju ili presliku indeksa  

- plan rada člana za mandatno razdoblje. 

 

VII. 

Ako se u predviđenom roku ne prijavi dovoljan broj kandidata, Predsjedništvo 

Studentskog zbora Sveučilišta u Zadru (dalje: Predsjedništvo) može produžiti 

natječaj. 

VIII. 

Postupak izbora članova Odbora pri Studentskom zboru održat će se 15. studenog 

2022., a provodi ga Predsjedništvo. 

 

IX. 

Članove Odbora potvrđuje Skupština Studentskog zbora. 

 

X. 

Mandat članova Odbora počinje danom potvrđivanja od strane Skupštine 

Studentskog zbora i traje jednu kalendarsku godinu. 
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U Zadru, 24. listopada 2022.  

 

                                                                                               Predsjednik  

 

                                                                                               Renco Balić 

 

 

 

 

Dostaviti: 

- Skupštini Studentskog zbora  

- Glavnoj tajnici Sveučilišta u Zadru 

- Arhivu Studentskog zbora 

 

 


