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SUDIONICI

DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Usvajanje dnevnoga reda
Ovjera zapisnika prethodne sjednice
Izvještaj predsjednika i voditelja ureda SZSuR
Izvanredni izbori na sastavnicama
Izbor voditelja ureda SZSuR (IT, studentski standard, pravobranitelj, kultura)
Provedba natječaja za studentske projekte u 2016. godini
Razno
1. USVAJANJE DNEVNOG REDA

RASPRAVA

Predsjednik Aleksandar Šušnjar je predložio usvajanje dnevnog reda sjednice
30. 10. 2015. g., s dodatkom točke 4. nakon izvještaja - Izvanredni izbori na
sastavnicama

ZAKLJUČCI
Novi dnevni je red prihvaćen jednoglasno.

2. OVJERA ZASPISNIKA
PRETHODNE SJEDNICE
RASPRAVA

Aleksandar Šušnjar je predložio usvajanje zapisnika prethodne sjednice.

ZAKLJUČCI
Zapisnik prethodne sjednice je jednoglasno prihvaćen.

3. IZVJEŠTAJ PREDSJEDNIKA I
VODITELJA UREDA SZSUR
Izvještaj:
Ured za međunarodnu suradnju
Raspravlja se pitanje mogu li se voditelji i članovi Ureda prijavljivati na
otvoreni natječaj Ureda. Zaključak rasprave je da je ovo prihvatljivo.
Pristigle su dvije prijave na navedeni natječaj - sudjelovanje na debatnom
turniru u Budimpešti i sudjelovanje na kongresu EMSA-e u Berlinu. Prva
prijava odobrava se u iznosu od 1500kn, dok se druga prijava odgađa za
iduću sjednicu.
Planirana tribina o izbjeglicama se odgađa.
Najavljuje se projekt Movember - osvještavanje o bolestima koje pogađaju
mušku populaciju.

RASPRAVA

Ured za znanost
Pristigla je jedna zamolba za sufinanciranje - odlazak na studentski kongres u
Beogradu. Odobrava se sufinanciranje u iznosu od 345kn, za pokrivanje
troškova kotizacije.
Ured za odnose s javnošću
Natječaj za studentske novinarske radove biti će uskoro raspisan.
Izvještaj predsjednika
Donosene su mjere za povećanje uspješnosti studiranja, mole se svi da obrate
pozornost na ove mjere i njihovu implementaciju. Snežana Mamula
izvještava da se dio ovih mjera već provodi na Odjelu za informatiku.
Sveučilišna brucošijada odgođena je zbog sigurnosnih uvjeta. Konačna
potvrda se još uvijek čeka, ali novi datum bi trebao biti 20. studenog.

Na posljednjoj sjednici HSZ finaliziran je popis polja natječaja i
evaluacijskih kategorija za zajedničku aplikaciju studentskih zborova. Kreće
se u izradu ove aplikacije.

ZAKLJUČCI Izvještaj predsjednika i voditelja ureda SZSUR su jednoglasno prihvaćeni.

4. Izvanredni izbori na sastavnicama

RASPRAVA

Pojedine sastavnice (FMTU, PRAVRI, FZSRI) imaju problema jer je većina
SZ sastavnice diplomirala i tako više nisu student. Nije jasno tko bi morao
raspisati izvanredne izbore. Postoji i potreba izmjena Statuta SZ sastavnica i
Pravilnika o provedbi izbora.

ZAKLJUČCI

S glavnom tajnicom Sveučilišta će se razgovarati kako bi se rastumačilo tko
je nadležan za raspisivanje izvanrednih izbora.
5. IZBOR VODITELJA UREDA SZSUR
(IT, STUDENTSKI STANDARD,
PRAVOBRANITELJ, KULTURA)

Pristigle tri prijave za sveučilišnog pravobranitelja, tri prijave za Ured za
kulturu i zabavu, te dvije prijave za Ured za studentski standard. Za Ured za
IT nije pristigla niti jedna prijava, te Aleksandar Šušnjar predlaže da se
dosadašnji voditelj, Ivo Bujan, imenuje vršiteljem dužnosti voditelja.
Ema Karmelić predlaže tajno glasanje za izbor preostalih voditelja ureda.
Skupština većinom glasova prihvaća ovaj prijedlog.

RASPRAVA

Aktivno se raspravlja o kandidatima, a pogotovo u domeni Ureda za kulturu i
zabavu treba li fokus biti na kulturi ili zabavi, te treba li možda ove urede
razdvojiti. Zaključuje se kako se urede za sad neće razdvajati.
Rezultati glasanja:
1) Pravobranitelj:
1. Dora Nikolla - 5
2. Franjo Carević - 2
3. Ivan Šverko - 9
Aleksandar Šušnjar također predlaže da se Dora Nikolla imenuje zamjenicom
sveučilišnog pravobranitelja. Skupština ovaj prijedlog većinom glasova
prihvaća.

2) Ured za kulturu i zabavu:
1. Ante Jurjević - 6
2. Franka Zlatić - 8
3. Luka Rukavina - 2
3) Ured za studentski standard
1. Damir Sila Zih - 9
2. Josip Aničić - 7

Ivan Šverko izabran je sveučilišnog pravobranitelja, te Dora Nikolla za
zamjenicu sveučilišnog pravobranitelja.
ZAKLJUČCI
Franka Zlatić izabrana je za voditeljicu Ureda za kulturu i zabavu.
Damir Sila Zih izabran je za voditelja Ureda za studentski standard.

6. PROVEDBA NATJEČAJA ZA
STUDENTSKE PROJEKTE U
2016. GODINI
RASPRAVA
Raspravlja se o okvirnom datumu otvaranja natječaja, te mogućim sankcijama za projek te
koji ne dostave zadovoljavajući izvještaj.

ZAKLJUČCI
Do iduće sjednice će se utvrditi hodogram provedbe izbora, a do iduće sjednice se isto tako
mogu donijeti prijedlozi navedenih sankcija.

7. RAZNO
RASPRAVA
Pristigle su tri zamolbe za prenamjenom sredstava unutar projekta: RIK, CBC, Bal
medicinara.
ZAKLJUČCI
Sve tri pristigle prenamjene se odobravaju.
Sjednica završava u 19:00 sati.

Zapisnik sastavio:
Slobodan Šolaja

Zapisnik ovjerili: 1.
2.

Predsjednik SZSuR-a:
Aleksandar Šušnjar
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