
S ciljem organiziranja rada u Studentskom zboru Sveučilišta u Zagrebu na temelju potpune 
transparentnosti, odgovornosti, suradnje i međusobnog uvažavanja prema principima 
akademske zajednice, sve zainteresirane strane potpisuju ovaj 
 
 
 

UGOVOR 
 
kojim se uspostavlja koalicija nepolitičkih i nestranačkih partnera u njihovom individualnom i 
zajedničkom djelovanju u svim tijelima Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 

Članak 1. 
 
Potpisnici ugovora su zainteresirane Podružnice Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu –  u daljnjem 
tekstu Podružnica. 
 
Ugovoru može pristupiti bilo koja Podružnica u sastavu Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu 
ukoliko prihvaća sve članke Ugovora i iz toga proizašla prava i obveze. 
 
U ime Podružnice Ugovor potpisuje predsjednik Podružnice. Potpisivanjem ugovora Podružnica ulazi u 
koaliciju i pristaje na prava i obveze proizašle iz njega. 
 
 
 

Članak 2. 
 
Predsjednik Podružnice se obvezuje predsjedništvu Podružnice redovito, a najmanje jednom mjesečno 
podnositi izvještaj o događanjima i aktivnostima Podružnice i predsjednika na razini Studentskog zbora 
Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Za nove pristupnike Ugovoru sastavlja se aneks ugovora o pridruživanju koji potpisuju svi potpisnici 
Ugovora. 
 
 

Članak 3. 
 
Potpisnice Ugovora i predsjednici Podružnica se obvezuju osobno provoditi i aktivno se zalagati za 
sljedeće ciljeve: 
 

1) Osiguravanje revizije financijskog poslovanja Studentskog zbora od strane nadležnih institucija 
s ciljem jasnog definiranja postojećeg financijskog stanja i preuzetih financijskih obveza. 

2) Osiguravanje potpuno transparentnog rada Studentskog zbora putem javnih sjednica i 
redovitog izvještavanja o svim aktivnostima  na web stranicama SZ-a i putem drugih medija. 

3) Osiguravanje informiranja studenata o Studentskom zboru, njegovim aktivnostima i 
nadležnostima putem sredstava oglašavanja, javnih tribina, radionica i okruglih stolova 

4) Usvajanje pravne regulative primjerene potrebama Studentskog zbora 
5) Racionalno trošenje sredstava Studentskog zbora i održavanje sjednica svih tijela SZ-a 

isključivo u službenim prostorijama SZ-a. 
6) Ukidanje Ureda SZ-a i zapošljavanje isključivo nužnog administrativnog osoblja 

 1/3



7) Volontiranje svih dužnosnika na svim razinama ustroja Studentskog zbora 
8) Ostvarivanje što bolje suradnje sa studentskim udrugama (na razini Podružnica i Sveučilišta) i 

zastupanje interesa udruga na svim razinama SZ-a 
9) Organiziranje financiranja studentskih udruga prema važećim odredbama Pravilnika o 

financiranju projekata i programa studentskih udruga (NN 70/03) 
10) Osnivanje Odbora za organizaciju službenih sportskih natjecanja isključivo na razini Sveučilišta  

 
 
 

Članak 4. 
 
Potpisnici Ugovora imaju se pravo kandidirati za sve položaje i funkcije na svim razinama ustroja 
Studentskog zbora i pri tome mogu računati na načelnu podršku svih drugih potpisnika Ugovora. O 
svojoj kandidaturi prethodno moraju pismeno, putem e-maila, faksa ili telegrama obavijestiti sve 
potpisnice, a najkasnije 3 radna dana prije kandidiranja.  
 
Iznimno, ukoliko je nužno postizanje dogovora oko jedinstvenog kandidata potpisnika Ugovora, o 
jedinstvenom kandidatu će odlučiti svi potpisnici Ugovora tajnim glasovanjem na sastanku potpisnika. 
Da bi dobio podršku, kandidat mora dobiti dvotrećinsku većinu glasova potpisnika.  
 
 

Članak 5. 
 
Podružnica može u svakom trenutku istupiti iz Ugovora, osim u vrijeme izrazito nepovoljno za koaliciju ili 
na štetu ostalih potpisnika o čemu odlučuju potpisnici Ugovora dvotrećinskom većinom. Iz ugovora se 
istupa pisanom izjavom o otkazu koja mora sadržavati obrazloženje istupanja. Dan istupanja je dan 
kada je data izjava o otkazu.  
 
 

Članak 6. 
 
U slučaju povrede bitnih obveza iz ovog ugovora, a posebice onih navedenih u čl. 3.,, Podružnice i 
predsjednici podliježu sankcijama prema pozitivnom pravu. 
 
Podružnica koja krši odredbe Ugovora biti će opomenuta. U slučaju opetovanog nepridržavanja odredbi 
Ugovora, Podružnica će biti isključena iz koalicijskog Ugovora i time gubi sva prava i obveze koje iz 
njega proizlaze. O nepridržavanju Ugovora će biti i službeno obaviješteno predsjedništvo dotične 
Podružnice. 
 
Predsjednik podružnice koja je isključena iz Ugovora će biti smijenjen sa svih funkcija na koje je 
imenovan od strane Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu. 
 
U slučaju težih povreda odredbi Ugovora predsjednik podruižnice snosi osobnu materijalnu i drugu 
odgovornost proizašlu iz nepoštivanja Ugovora.  
 
O izricanju sankcija odlučuju svi potpisnici Ugovora dvotrećinskom većinom. 
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Članak 7. 

 
U svim sporovima proizašlima iz ovog ugovora nadležan je Općinski sud u Zagrebu. 
 
Ugovor je sačinjen u ____________ primjeraka, po jedan za svaku potpisnicu.  
 
Ugovor stupa na snagu za pojedinu Podružnicu danom potpisivanja. 
 
 
 
U Zagrebu, 4. lipnja 2005. 
 
 
 
 
 

Predsjednik podružnice:  
 
 
 
 
 
 

Fakultet:    
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