
KINEZIOLOŠKI FAKULTET SVEUĆILIŠTA U ZAGREBU 
STUDENTSKI ZBOR 

ODLUKA 
O PROVOĐENJU IZBORA ZA STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA U 

ZAGREBU l STUDENTSKI ZBOR KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA 
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU U AKAD. 2019./20. GODINI 

Zagreb, ožujak 2019. godine 



Na temelju članka 5. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (N.N. br. 
71/07.) i članka 3. Pravilnika o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove 
sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, klasa: 2-5120, Urbroj: 0099-10/02 od 26. ožujka 2010. godine, 
Studentski zbor Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dana 04. ožujka 2019. godine, d o n i o 
je ovu 

ODLUKU 
O PROVOĐENJU IZBORA ZA STUDENTSKI ZBOG SVEUĆILI$TA U ZAGREBU l 
STUDENTSKI ZBOG KINEZIOLO$KOG FAKULTETA SVEUĆILI$TA U ZAGREBU 

ZA AKAD. 2019./20. i 2020/21 GODINE. 

Ćlanak 1. 
Sukladno Odluci rektora Sveučilišta u Zagrebu o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u 
Zagrebu i studentske zborove njegovih sastavnica, Klasa: 602-04/19-23/02, Urbroj: 380-061/265-19-1 
od 06. veljače 2019. godine i Odluci dekana Kineziološkog fakulteta o raspisivanju izbora za izbor 
članova Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu i Studentskog zbora Kineziološkog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, Klasa: 003-08/19-04/000, Urbroj: 251-75-03-19-00 od 22. veljače 2019. godine, 
studentski izbori na Kineziološkom Fakultetu za izbor novih predstavnika studenata u: 

1. Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu, i 
2. Studentski zbor Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 

za iduće dvogodišnje mandatno razdoblje (akad. 2019./20. i 2020./21. godina) odriat će se u utorak, 
26. ožujka, i u srijedu, 27. ožujka 2019. godine. 

Ćlanak 2. 
Na izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Studentski zbor Kineziološkog fakulteta 
aktivno i pasivno pravo glasa (birati i biti biran) imaju svi studenti: 

1. integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija kineziologije; 
2. redovitog i izvanrednog preddiplomskog stručnog studija izobrazbe trenera; 

3. izvanrednog specijalističkog diplomskog stručnog studija izobrazbe trenera; 

4. poslijediplomskog doktorskog studija kineziologije. 

Ćlanak 3. 

Svaki se student osobno može kandidirati za predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta ili Studentski 
zbor Kineziološkog fakulteta. 
Kandidature se podnose, na propisanom obrascu, Izbornom povjerenstvu Sveučilišta u Zagrebu za 
izbora za Studentski zbor Sveučilišta, odnosno Izbornom povjerenstvu Kineziološkog fakulteta za 
izbore u Studentski zbor Kineziološkog fakulteta, najkasnije 1 O dana prije održavanja izbora 
(zaključno s petkom, 15. ožujka 2019. godine do 16,00 sati). 

Ćlanak4. 
Izbori za Studentski zbor Sveučilišta i Studentski zbor Kineziološkog fakulteta provode se istodobno 
na istom biračkom mjestu. 

U studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu studenti izravno biraju 17 (sedamnaest) članova s jedinstvene 
kandidacijske liste Sveučilišta. 

Istodobno, u Studentski zbor Kineziolo§kog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu studenti biraju ukupno 15 
(petnaest) članova, od kojih se: 

1 O članova bira iz redova studenata integriranog preddiplomskog i diplomskog, odnosno 
dodiplomskog sveučilišnog studija kineziologije, i 

2 člana bira iz redova studenata redovitog i izvanrednog preddiplomskog stručnog studija 
izobrazbe trenera, 
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1 člana iz redova studenata izvanrednog specijalističkog diplomskog stručnog studija 
izobrazbe trenera 
2 člana bira iz redova studenata poslijediplomskog doktorskog studija kineziologije. 

Ćlanak 5. 
Neposredno po završetku glasovanja, Izborno povjerenstvo Kineziološkog fakulteta utvrdit će i objaviti 
rezultate izbora za izbor članova Studentskog zbora Kineziolo!kog fakulteta, a Izborno povjerenstvo 
Sveučilišta utvrdit će i objaviti naknadno ukupne rezultate izbora za Studentski zbor Sveučilišta u 
Zagrebu. 

Ćlanak 6. 
Predsjednik Studentskog zbora Kineziološkog fakulteta s važećim mandatom obvezan je u 
posljednjem tjednu akademske 2018./19. godine sazvati konstituirajuću sjednicu Studentskog zbora 
Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u novom sazivu na kojoj će se sjednici, uz ostalo, 
izabrati: 

novi predsjednik Studentskog zbora Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
predstavnik Kineziološkog fakulteta u Studentskom zboru Sveučilišta, kao i 

novi predstavnici studenata u Fakultetskom vijeću Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu i njihovi zamjenici za mandatno razdoblje akad. 2019./20. i 2020./21. godine. 

Svim sadašnjim članovima Studentskog zbora Kineziološkog fakulteta dvogodišnji mandat prestaje sa 
30. rujna 2019. godine. 

Ćlanak7. 
Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju Studentski zbor Kineziološkog 
fakulteta bira u Fakultetsko vijeće ukupno 12 {dvanaest) svojih predstavnika i njihove zamjenike, i to: 

9 predstavnika i njihovih zamjenika iz redova studenata integriranog preddiplomskog i 
diplomskog odnosno dodiplomskog sveučilišnog studija kineziologije, 

1 predstavnika i njegovog zamjenika iz redova studenata redovitog i izvanrednog 
preddiplomskog stručnog studija izobrazbe trenera, 

1 predstavnika i njegovog zamjenika iz redova studenata izvanrednog specijalističkog 
diplomskog stručnog studija izobrazbe trenera 

1 predstavnika i njegovog zamjenika iz redova studenata poslijediplomskog doktorskog studija 
kineziologije. 

Izabrani predstavnici studenata u Fakultetskom vijeću mogu, ali ne moraju, biti članovi Studentskog 
zbora Kineziološkog fakulteta. 

Ćlanak 8. 
Ova se Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na oglasnoj ploči i na Internet stranici 
Kineziološkog fakulteta. 
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PREDSJEDNIK 
Zbora studenata KIF-a 
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