
HRVATSKo KAToLIČKO SVEUČILIŠTE
Ilica242,Zagreb

KLASA: 602-04 / 17 -02 / 06
URBROI: 498-05-17-01.

U Zagtebu, 28. veljače 2017. gođine

Na temelju članka 88. Zakona o znansťvenoj djelatnosti i visokom obľazovanju ("Naľodne
novine", broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04,02/07, 46/07, 45/09, 63/11',94/13, 139/13,
1,01"/1"4,60/15), članka L5. Zakona o studentskom zboľu i dľugim sfudentskim oľgarizaci1ama
(''Naľodne novine'', bľoj71'/2007), čIanaka 55' i L35. Stafuta Hľvatskog katoličkog sveučilišta
- pľočišćeni tekst te članaka 11',, ']'2, i 13. Statuta Studentskog zbon Hľvatskog katoličkog
sveučilišta - pľočišćeni tekst, ľektoľ pľof' dľ. sc' Željko Tanjić donosi

ODLUKU

L
Studentski zbot je izboľno pľedstavničko tijelo studenata koje štiti inteľese studenata
pľeddiplomskih i diplomskih sťudija koje izvodi Hrvatsko katoličko sveučilište (dalje u tekstu:
Sveučilište), pľedstavIja ih u sustavu visokog obľazovanja i pľeko izabranjh pľedstavnika
sudjeluje u odlučivanju u tijelima Sveučilišta.

Sťudentski zboľ je nestľanačko i nepolitičko izboľno pľedstavničko tijelo sfudenata.

II.
Bľoj članova Sfudentskog zbota utvľđuje se ovisno o bľoju upisanih sfudenata po ľazinama
sťudija i bľoju sastavnica.

Bľoj članova Sfudentskog zborc iznosi 9 (devet) pĺeđstavnika studenata, na način da po L

fiedan) sfudent pľedstavlja studente pľeddiplomske ľazine sveučilišnfü sfudija povijesti,
sociologije, psihologije i sestľinsťvo te da još po 1 fiedan) student pľedstavlja sťudente
diplomske ľazjne sveučilišnfü studija povijesti, sociologije, psihologije i sestľinsťvo, kao i da 1

(jedan) student pľedstavIja studente sveučilišnog studija komunikologije.

IIL
Manđat izabľanfü članova Sťudentsko g zbora počinje početkom akademske godine koja slijedi
nakon pľoveđenih ízbota, te tľaje dvije akademske godine ili pľestaje temeljem uvjeta
pľopisanih Zakonom.

IV.
U izboľima za članove Studentskog zboĺa pľavo biľanja imaju svi sfudenti Sveučilišta/ pľema
raziní sťudija i odjelu'

Svaki se sfudent osobno može kandidiľati za predstavnika u Studentski zboľ, pĺema razini
studija i odjeiu.

V.
Izboĺí pľedstavnika sťudenata Studentskog zboĺa ođtž'at će se u ľoku od 30 dana od dana
donošenja ove Odluke, i to dana 30. ožujka 2017, gođine od 8 đo 20 sati u pľostoľiji 020
Sveučilišta'



VI.
Kandidafuľa iz točke IV' koja nije u skladu sa Zakonom o sfudentskom zboľĺ i drugim
sfudentskim otganizacijama i Staťutom Sťudentsko g zboľa Hľvatskog katoličkog sveučilišta
će se odbaciti.

Kandidaťuľa se pľedaje na obľascu koji sastav|ja lzborno povjeľenstvo (dalje u teksfu
Povjeľenstvo).

obtazac sađrŽi sljedeće podatke za kandidata i zamjenika kandidata:
- ime i pĺezime, godinu ľođenja i JMBAG
- naziv odjela, ĺazinls' studija (pľeddiplomski, diplomski), godina studija i smjeľ studija

(u slučaju diplomskih sveučilišnfü studija);
- pľesliku sfudentske ispľave kojom se dokazuje da za kandidatuľu ne postoje zapľeke

sukladno točci VII., st. 4' ove odluke;
- poĘis kandidata'

VII.
Svaki kandidat ima svoga zamjenika koji se navodi na glasačkom listiću'

Da bi kandidatuľabllavaljana, zamjenik kandidata moľa ispuniti iste uvjete kao i kandidat.

Biľači izboĺom kandidata izabfuu i njegovog zarnjenika koji je naveden uz kandidatovo ime

Za studentskog pľedstavnika ne moŽe se kandidiľati student koji u posljednje dvije gođine
studija nije pľikupio minimalno 60 ECTS bodova ili koji ponavlja godinu tijekom studija.

VIII.
Kandidaťuľa se podnosi Povjeľensťvu najkasnije 10 dana pńje ođtžavanja izbota.

Povjeĺenstvo najkasnije 8 dana prije ođrż'avanja ízbota pľovjeľava valjanost kandidafuľe te
valjane kandidatuľe s podacima objavljuje na oglasnoj p1oči imĺeźnoj stľanici Sveučilišta.

Ix.
Kandidafuľe koje nisu izľađene sukladno ovoj Odluci, Povjeľenstvo će odbaciti.

X.
Izboľí se pľovođe zaoktuźivanjem ľednog bľoja ispľed imena studenta odnosne ľazine studija
sveučilišnog odjela.

Studenti - kandidati za pľed'stavnike sfudenata pľeddiplomske, odnosno diplomske ľazine
sveučilišnih sťudija povijesti, sociologije, psfüologije, sestrinsťvo i komunikologije' koji
zaokruźivanjem dobiju najveći bľoj glasova studenata koji su pľistupili izboľima, sĺ
pľedstavnici studenata odnosne razine studija navedenfü sveučilišnih odjela - članovi
Sťudentsko g zbora'

U slučaju ostvaľenog jednakog bľoja glasova studenata - kandidata za pľedstavnike studenata
pĺeddiplomske, odnosno diplomske razine sveučilišnfü sfudija povijesti, sociologije,
psihologije, sestľinsťvo i komunikologije, glasovanje se ponavlja između studenata s jednakim
bľojem glasova.



xI.
Izborise pľovode na biľačkim mjestima u pľostoľijama Sveučilišta

XII.
Povjeľenstvo ima 5 članova: pľedsjednika i 4 člana te 5 zamjenika (zamjenika predsjednika i 4
zamjenika člana)' Tľi člana Povjeľensťva i njihove zamjenike pľedlaŽe Sfudentski zboľ, a đva
člana Povjeľenstva i njfüove zamjenike predlaŽ.e Senat izľeda nastavnog osoblja'

Povjeľensťvo čine:
L. RuŽica Gelo, studentica III. godine pľeddiplomskog sveučilišnog sťudija povijesti
- zamjenik Maľija Nikolić, studentica IiI. godine pľeddiplomskog sveučilišnog sťudija
sociologije
2. Zvonimiľ Bĺleković, student I' godine diplomskog sveučilišnog sfudija povijesti
- zamjenik Petaĺ Šimunić, student III' godine pĺeđdiplomskog sveučilišnog studija povijesti
3. Iľa Ornik, sťudentica II. godine pľeddiplomskog sveučilišnog sfudija komunikologije
- zarnjenik Mateo Naglić, sťudent II. godine pľeddiplomskog sveučilišnog sťudija
komunikologije
4' dľ. sc' Josip Maľkotić
- zamjenik izv. pľof ' dľ. sc. Ivica Miškulin
5. Maľijana Matijaš, mag' psych'
- zamjenik Ínľ. SC' Daliboľ Čavić, pĺed.

Zad.aĆa Poýeĺenstva:
- sastavlja obrazac zaiztađĺĺ kandidatuľe;
- pľima kandidatuľe i odlučuje o njima sukladno točci 6' ove Odluke;
- po pľovedenim izboľima pľikuplja izboľni mateľijal (glasačke listiće' popis biľača s

naznakom studenata koji su pľisfupili glasovanju i zapisnik s ľezultatima izboľa) i
uťvľđuje konačne ľezultate izbora zbrajajući glasove;

- od1učuje o svim pitanjima pĺipľeme i pľovedbe izboľa te uťvľđivanja izboľnfü
ĺezultata.

xm.
Povjeľenstvo za pľigovoĺe osniva se ľadi odlučivanja o prigovoľima na tijek i ľezultate
izboľnog postupka i ima 5 članova: pľedsjeđnika i 4 člana te 5 zamjenika (zamjenika
pľedsjednika i 4 zamjenika člana)' Dva člana Povjeľenstv a za pigovoĺe i njfüove zamjeníke iz
ľedova studenata pĺeđLaž,e Studentski zbor, a tľi člana Povjeľensťva za pľi.govoľe i njihove
zamjenike iz ređa nastavnog osoblja pľedlaŽe Senat.

Povjerenstv o za prigovoĺe čine:
1' Nika Đuho, sfudentica II' godine diplomskog sveučiiišnog studija sociologije
- zamjenik Ztínka Rajković, studentica I. godine dípIomskog sveučilišnog sfudija psihologije
2. Maľko Pľanjić, student II. godine diplomskog sveučilišnog studija povijesti
- zamjenik Nika Popović, sťudentica II. godine diplomskog sveučilišnog sfudija psihologije
3' doc. đľ. sc. Tado Juľić
- zamjenik Kľistijan Sedak, mag' coĺnn'
4. doc' dľ. sc. Roman Šubić
- zamjenik Leali Osmančević, mag, Cofiun.
5. dľ. sc. Filip Galović
- zamjenik doc' dľ' sc. Elviľa Lazić Mosleľ.



xlv.
Č1an Povjeľenstva i Povjeľenstva za pľigovoľe ne moŽe biti student koji je kandidat ili
zamjenik kandidata za pteđstavnika u Sťuđentski zboľ te sfudent koji je član Sfudentskog
zbota s vaŽećim mandatom'

Nítko ne moŽe biti član ili zamjenik člana u više tijela za pľovođenje izboľa.

Radom izboľnih tije1a ĺukovodi njihov pľedsjednik' Tijela odluke donose većinom gIasova.

xv.
Svi kandidati čije su kandidatuľe potvľđene imaju pľavo ođľżati pľedstavljanje i. u za to
naĄenjenim mjestima oglasiti svoju kandidaťuľu.

Na dan ođrźavanjaizborc ťľaje izboľna šutnja.

XVI
Popis biľača izľađuje se po ruzini sťudija unutaľ sveučilišnog odjela, a utvľđuje ga
Povjeľenstvo najkasnije 8 ľadnih đana pľije odrżavanjaizborute ga objavljuje na oglasnojploči
i mĺeŽnoj stľanici Sveučilišta'

Popis biračaizrađuje se zasebno za svaktl tazinu sfudija unutaľ sveučilišnog odjela abecednim
ľedom po pľezimenu sfudenata koji imaju pľavo sudjelovati na izboľima.

Svaki sťudent može od Povjeľenstva ftažitl ispľavak i1i dopunu popisa biľača najkasnije tľi
ľađna dana pľije odrż,avanjaizbota. O zahtjevu će Povjeľensťvo odlučitíbezođIaganja. odluka
Povjeľenstva je konačna.

xvII.
Glasačke lístiće zaizbore izrađýe Sveučilište pod nadzoľom Povjeľenstva.

Glasački listići izľađujĺ se u ľazličitim bojama, ovisno o sveučilišnom odjelu. Za sveučilišni
odjel povijesti izľađuju se glasački listići žute boje, sveučilišni odjel sociologije cľvene boje,
sveučilišni odjel psihologije ljubičaste boje, sveučilišni ođjel komunikologije bijele boje te za
sveučilišni odjel sestľinstvo plave boje.

Na vľhu glasačkog listića stoji uputa glasačima odnosne tazine studija i odjela da mogu
glasovati za jeđnog kandidata za pĺedstavnika studenata pľeddiplomske ľazine sveučilišnih
studija povijesti, sociologije, psihologije i sestľinsťvo i njegovog zamjenika, odnosno za jeđnog
kandidata za pľedstavnika studenata diplomske tazine sveučilišnfü sťudija povijesti,
sociologije, psihologije i sestľinstvo i njegovog zamjenika te za jednog kandidata za
predstavnika studenata sveučilišnog studija komunikologije i njegovog zamjenika.

Glasački listić sadľŽi najmanje:
- nazív Sveučilišta;
- oznaku o tome zakojuľazinu studija sveučilišnog odjela je namijenjen listić;
- popis kandidata abeceđnim ĺedom s naznakom ľednog bľoja ispľed imena.

xvuI.
Izboľi započĺrlju i završavĄu u ľoku i provode se na bíĺačkim mjestima u skladu s ovom
Odlukom.



xx.
Najkasnije jedan sat pľije započinjanja ízboľa, ľektoľ Sveučilišta ili od njega ovlaštena osoba
pľedaje Povjeľenstvu glasačke listiće.

Na svakom biľačkom mjestu naIazi se zapečaćena glasačka kutija s naznakom zakojĺ tazinu
sveučilišnog studija je kutija namijenjena i istaknutim jednim pľimjeľkom pĺipadajućeg
glasačkog listića.

xx.
Student koji je glasovao ubacuje glasački listić u odgovaľajuću glasačku kutiju.

xxI.
Nakon isteka Vľemena za gIasovanje, Povjeľenstvo oťvaľa biľačke kutije, utvrđuje bľoj
studenata koji su pľistupili izboĺima,btoj vaŽ'eĆih, nevaŽećih i neiskoľištenih lístića te koliko
je pojeđini kandidat osťvaľio glasova'

XXII.
Zad'aĆaPoýeľenstva je uťvrditi jesu Ii izborni postupci pľovedeni u skladu sa zakonom i ovom
odlukom. Ako PovjeľensťVo smatľa da nije bilo povľeda koje su utjecale ili mogle utjecati na
ľezultat izbota, uťvľdit će pľivľemene ľezultate ízbota te fü najkasnije do L2 sať. pľVog
sljedećeg ľađnog dana od d'ana zavtšetka izboĺa oglasiti na oglasnoj ploči i mĺeŽnoj stľanici
Sveučilišta.

Ako Povjeľenstvo utvľdi nepĺavilnosti u pľovođenju ízbota koje su utjecale íli mogle utjecati
na ľezultat izboľa, poništit će izboĺe i o tome obavijestiti ľektoľa Sveučilišta koji će odlučiti o
ponavljanju izboľa'

Pľotiv pľivľemenlhľezuItataizborc svaki studentSveučilišta i svaka sťudentska otganizacĄa
Sveučilišta mogu podnijeti obĺazLož,eni pľigovoľ do isteka 8 ĺađnih dana od dana objavljivanja
pľivľemenfü ľezultata izboľa. Pľigovoľ se u pisanom obliku podnosi Povjerensťvu za
pľigovoľe, a Povjeľenstvo je duŽno dostaviti sve biľačke mateľijale istoga dana. Povjeľenstvo
za prigovoľe odlučuje o pľigovoĺu u ľoku 3 ľadna dana. Povjeľenstvo za pĺigovore će

ĺješenjem nepľavovľemeni pľigovoľ ili pľigovoĺ podnesen od neov1aštene osobe odbaciti, a

neosnovani odbiti. Ako je pľigovoľ osnovan/ Povjeľenstvo zaprigovoľe će naložiti otklanjanje
nepľavilnosti ili poništiti izboľe i o tome obavijestiti ľektoľa Sveučilišta ľadi ponavljanja
ízbora.

Ako nije bi1o pľigovora te ako su pľigovoľi odbačeni ili odbijeni, tezĺItatĺ izbota postaju
konačni i kao takvi se objavljuju na oglasnoj ploči i mľeŽnoj stľanici Sveučilišta.

XXIII.
Ako više kanđidata ima isti bľoj glasova, između kandidata s istim bľojem glasova pľovest će

se dopunskiizboľí u ľoku 8 ľadnfü dana.

Pľilikom objave pľivľemenfü i konačnfü ľezultata izbora' navest će se lista ízabľanih
kandidata.

XXIV.
Predsjednik Sfudentskog zboravaŽ,ećim mandatom u posljednjem tjednu akademske godine
u kojoj su pľovedeni izboľi saziva konstituiľajuću sjednicu Studentskog zbora u novom



mandatu na čijoj će se sjednicí izabľatĺ novi pľedsjednik' Sljedeća je sjednica Sťudentskog
zbota u pľvom mjesecu naredne akademske godine'

XXV.
ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

REKTO

f,r-.
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ko Tanjić

Dostaviti:
1'. Stuđentski zboľ Htvatskog katoličkog sveučilišta
2. Senat Hrvatskog katoličkog sveučilišta
3. Članovi i zamjenici članova povjerenstava
4. Tajništvo

- Sluźba za sťľučno-administľativne, opće i tehničke poslove
- odjel Zaptavĺ:rel kadľovske i poslove studija
- odjel za opće i tehničke poslove

- odsjek za atÍlivu
- Slużba za sťudentska pitanja

- odjel za pređđiplomski studij i diplomski studij i polaznike pľogľama
cj eloživotn o g obr azov anja


