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Temeljem članka 9. i 11. Pravilnika o radu i djelatnostima Studentskog kluba "Božo 

Lerotić" (Klasa: 012-01/21-02/02, Urbroj: 2198-1-79-01-21-01, od 5. ožujka 2021.), 

te odluke Skupštine o pokretanju Natječaja za upražnjavanje radnog mjesta 

domaćina Studentskog kluba iz 27. svibnja 2022., Studentski zbor Sveučilišta u 

Zadru (u daljnjem tekstu: Studentski zbor) raspisuje: 

 

NATJEČAJ 

za upražnjavane radnog mjesta dva (2) domaćina u studentskom klubu „Božo 
Lerotić“ kroz lipanj, prvu polovicu srpnja i rujan 2022. godine.  

I. 

Pravo na sudjelovanje u natječaju imaju studenti/ice sveučilišnih preddiplomskih, 
diplomskih, poslijediplomskih, integriranih diplomskih i preddiplomskih te 
stručnih studija koji/e studiraju na Sveučilištu u Zadru u statusu redovitog/e 
studenta/ice. 

 

II. 

Prijave, kontakt telefon i potrebna dokumentacija za izbor domaćina/ce kluba pri 
Studentskom zboru Sveučilišta u Zadru zaprimaju se od 28. svibnja. 2022. do 6. 
lipnja 2022. godine u 14,00h, a šalju se na e-mail adresu Studentskog zbora: 
ured.zbor.unizd@gmail.com  

 

III. 

Prijava sadrži: 

a) Obveznu dokumentaciju koja potvrđuje studentski status prijavitelja: 

- potvrda o redovitom studiranju na Sveučilištu u Zadru 
- životopis 

b) Ostalu dokumentaciju koja potvrđuje studentski angažman u relevantnim 
aktivnostima ili potvrđuje neku od prijavljenih stavki za vrednovanje: 

- potvrda da se prema ostvarenim ocjenama student nalazi medu 10% ili 20% 
- najuspješnijih studenata na svojoj godini studija (ako se nalazi medu tih 10% 

ili 20%) 
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- ovjereni prijepis ocjena ili dopunska isprava o studiju za studente prve godine 
diplomskoga studija 

- prosjek ocjena tijekom studija i nagrade 
- uspjesi poput objavljivanja znanstvenih i stručnih radova, izlaganja na 

konferencijama, organiziranje konferencija ili projekta 
- socioekonomski kriteriji koji se nalaze u članku 13. Pravilnika o radu i 

djelatnostima studentskog kluba ,,Božo Lerotić" 

Popis detaljnih kriterija i njihovog vrednovanja objavljen je na web stranici 
Studentskog zbora  pod Obrasci i propisi - Studentski zbor Sveučilišta u Zadru (u 
Pravilniku o radu i djelatnostima Studentskog kluba ,,Božo Lerotić"). 

 

IV. 

Postignuća za koja se ne prilozi potvrda ili potrebna dokumentacija neće se bodovati. 

 

V. 

Studenti domaćini/ce kluba honorirat će se preko student servisa u iznosu od 29,50 
kuna po satu najviše do 24 sati tjedno. 

 

VI. 

Ako se u predviđenom roku ne prijavi dovoljan broj kandidata, Predsjedništvo 
Studentskog zbora može produžiti natječaj. 

 

VII. 

Studente domaćine kluba potvrđuje Skupština Studentsko g zbora. 

 

VIII. 

Postupak bodovanja pri izboru domaćina Studentskog kluba održat će se 7. lipnja  
2022. godine. 
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U Zadru, 28. svibnja 2022.  

 

                                                                                                          Predsjednik  

 

                                                                                                          Tin Meštrović 

 

 

 

 


