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KLASA: 003-01/19-01/40 
UR. BROJ: 2170-57-01-19-07 
U Rijeci, 11. studeni 2019. 

STUDENTSKIM ZBOROVIMA  
REPUBLIKE HRVATSKE 
n/r predstavnika u HSZ 

 
PREDMET: Poziv na Konstituirajuću sjednicu Skupštine Hrvatskog studentskog zbora  

– 1. sjednica - mandatno razdoblje ak. god. 2019./2020. 
 
Poštovane/ni, 

s obzirom na zaprimljene pozive predstavnika zborova Sveučilišta koji su članovi Hrvatskog 
studentskog zbora (Studentski zbor Sveučilišta Sjever, Studentski zbor Sveučilišta u 
Dubrovniku, Studentski zbor Sveučilišta u Jurja Dobrile u Puli, Studentskog zbora Sveučilišta u 
Rijeci, Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski zbor 
Sveučilišta u Splitu, Studentski zbor Sveučilišta u Zadru te Studentski zbor Sveučilišta u 
Zagrebu) da se sjednica održi u subotu 16. studenog u 14 sati, šaljem vam ovaj poziv uz 
prijedlog dnevnog reda. S obzirom na pravnu prazninu što u slučaju kad ne postoji predsjednik 
koji će sazvati sjednicu, možemo se voditi člankom 14. stavkom 7. i 8. 

Konstituirajuća sjednicu Hrvatskog studentskog zbora za akademsku godinu 2019./2020. bit će 
održana u subotu 16. studenog 2019. godine s početkom u 14:00 sati u Varaždinu, a domaćin 
sjednice bit će Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu, adresa Studentski dom, Julija Merlića 9, 
42000 Varaždin. 

Molim vas da se izjasnite po točkama dnevnog reda do sutra, utorak 12. studenog u 12:00 sati 
na email hsz@hsz.hr, imate li prijedlog za dopunom dnevnog reda te prihvaćate li predloženi 
dnevni red. 
U slučaju da imate prijedlog dopuna dnevnog reda, molim vas da uz prijedlog pošaljete i 
materijale za točku dnevnog reda. 
 
R. br. DNEVNI RED 

1. Utvrđivanje kvoruma i usvajanje dnevnog reda 
2. Izbor Predsjednika Hrvatskog studentskog zbora 
3. Izbor Zamjenika predsjednika Hrvatskog studentskog zbora 

4. 
Izvještaj bivše v. d. Predsjednice Pegi Pavletić za period 13. travanj do 30. rujan 
2019. 

5. Imenovanja: 

5. 1. 
Prijedlog imenovanja članova i zamjenika članova Nacionalnog povjerenstva za 
kontrolu prehrane studenata 

5. 2. 
Prijedlog članova Povjerenstva za izmjenu Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja 
prava na pokriće troškova prehrane studenata 

5. 3. Prijedlog imenovanja u Akreditacijski savjet AZVO 
5. 4. Prijedlog imenovanja u Upravno vijeće AZVO 
5. 5. Imenovanje predstavnika u Rektorski zbor i njegova zamjenika 

6. Raspisivanje natječaja za: 

http://www.hsz.hr/
mailto:hsz@hsz.hr
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6.1. Koordinatora studentskih pravobranitelja 
6.2. Povjerenika za medije 
7. Usvajanje zapisnika prethodnih sjednica 
8. Razno 

 
Svi radni materijali bit će dostupni od četvrtka 14. studenog 2019. g., a moći ćete ih preuzeti na 
SharePoint portalu HSZ, ovdje. 
 
Kako bi materijali za sjednicu bili dostupni od četvrtka, molim sve da predaju prijedloge 
kandidatura po točkama dnevnog reda u srijedu 13. studenog 2019. godine i to: 
 

- kandidatura za predsjednika sukladno članku 7. Poslovnika o radu Hrvatskog 
studentskog zbora 

- analogno pravilu o dostavljanju kandidature za Predsjednika potrebno je na isti način 
dostaviti i kandidaturu za Zamjenika  

 
Potvrdu dolaska kao i potrebu za smještajem, molim vas da navedete u obrascu, ovdje. 
 

Voditelj Ureda Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci – tajnik, 
Slobodan Šolaja, mag. iur. 
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