
  
Temeljem članka 15. Pravilnika o ustroju i djelovanju Hrvatskih studija Sveučilišta u  Zagrebu (listopad 

2008.), dana 27. studenog 2009., voditelj Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu donio je  

 

K  U  Ć  N  I      R  E  D 

 

Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu  

 

I. BORAVAK U PROSTORIJAMA HRVATSKIH STUDIJA 

 

1. U glavnoj zgradi i ostalim objektima Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: 

Hrvatski studiji) smiju boraviti radnici i suradnici Hrvatskih studija, studenti drugi korisnici nastavnih, 

bibliotečnih, arhivskih i drugih usluga Hrvatskih studija, osobe pozvane na Hrvatske studije i stranke 

koje rješavaju pitanja vezana uz rad i djelatnost Hrvatskih studija. Ostalim osobama dopušteno je 

boraviti u prostorijama  Hrvatskih studija samo po odobrenju odgovornih osoba.  

Odgovorne osobe su Voditelj Hrvatskih studija, glavni tajnik Hrvatskih studija te povjerenik za nastavu 

i studente. 

2. Osobe koje nisu radnici, suradnici ili studenti Hrvatskih studija dužne su prilikom ulaska u glavnu 

zgradu Hrvatskih studija javiti se osobi koja evidentira ulaske u glavnu zgradu i izlaske iz nje te istu 

izvijestiti o vrsti posjeta i osobi koju posjećuju. O posjetama se vodi pisana evidencija, koja se dostavlja 

službi za opće, pravne i kadrovske poslove, gdje se urudžbira i arhivira.  

3.  U slučaju štrajka, prosvjeda, istrage nadležnih tijela koja se provodi u zgradi Hrvatskih studija, nemira, 

ratnih i drugih izvanrednih okolnosti sve osobe koje ulaze u glavnu zgradu i druge objekte Hrvatskih 

studija bit će legitimirane od strane zaštitara, čuvara ili druge ovlaštene osobe. Identitet osobe utvrĎuje 

se uvidom u njenu osobnu iskaznicu ili drugu javnu ispravu s fotografijom. 

4. Ulaz u zgradu Hrvatskih studija strogo je zabranjen: 

a. naoružanim osobama,  

b. osobama pod utjecajem opojnih droga i alkohola, 

c. osobama koje remete javni red i mir 

d. osobama za koje postoji osnovana sumnja da će boravak u prostorijama Hrvatskih studija 

zloporabiti za primjenu nasilja, remećenje rada Hrvatskih studija ili neku drugu zloporabu. 

U slučaju da u prostorije Hrvatskih studija uĎe naoružana civilna osoba, dužna ih je napustiti odmah po 

usmenom upozorenju bilo kojeg radnika Hrvatskih studija. Policijski službenik/ca može obavljati 

službenu dužnost na Hrvatskim studijima isključivo uz pisanu suglasnost rektora Sveučilišta u Zagrebu. 

5. U slučajevima u kojima postoji izravna opasnost da u prostorije Hrvatskih studija uĎe neka od osoba 

opisanih u točki 4. ovog Kućnog reda, Voditelj Hrvatskih studija i druge odgovorne osobe imaju pravo 

donijeti mjere kojima se njezin ulazak onemogućuje.  

6. Znanstveni skupovi, tribine i i drugi javni skupovi na kojima sudjeluju i osobe izvan Hrvatskih studija, 

mogu se održavati u prostorijama Hrvatskih studija samo uz pisano odobrenje Voditelja. 

7. U prostorijama Hrvatskih studija zabranjeno je: 

a. svako političko djelovanje, održavanje skupova političkih stranaka radi promidžbe, voĎenje 

kampanje ili drugih stranačkih aktivnosti, 

b. prodaja opojnih droga, alkohola  i duhanskih proizvoda, 

c. konzumiranje duhanskih i drugih proizvoda te konzumacija opojnih droga i alkohola,  

d. boravak osoba koje konzumiraju opojne droge i alkohol u prostorijama Hrvatskih studija ili su 

pod utjecajem istih, 

e. organiziranje i održavanje igara za novac, igara na sreću, kartaških i ostalih igara 

neprimjerenih ponašanju članova akademske zajednice, 

f. otuĎivanje i oštećivanje pokretne i nepokretne imovine Hrvatskih studija 

g. uznemiravanje radnika, suradnika i studenata Hrvatskih studija te svako ometanje njihovih 

radnih aktivnosti.  

U slučaju kršenja pravila ponašanja navedenih u točki 7. Kućnog reda, počinitelj je dužan na poziv radnika 

Hrvatskih studija prekinuti započetu radnju i napustiti prostorije Hrvatskih studija.   

8. U slučaju kršenja pravila ponašanja navedenih u podtočci f) točke 7. počinitelj je dužan Hrvatskim 

studijima nadoknaditi počinjenu štetu.  

9. Hrvatski studiji otvoreni su od ponedjeljka do petka od 8:00 do 21.00 sati, iznimno subotom i 

nedjeljom.  

 

 

 



II. UREDOVNO RADNO VRIJEME 

 

10. Pod uredovnim radnim vremenom podrazumijeva se vrijeme održavanja nastave prema satnici koju 

odreĎuju Hrvatski studiji, vrijeme predviĎeno za održavanje ispita i drugih nastavnih aktivnosti, vrijeme 

potrebno za znanstveno-istraživačku djelatnost, vrijeme utvrĎeno za rad sa studentima i strankama, 

vrijeme održavanja službenih sastanaka, skupova i sličnih aktivnosti s točno utvrĎenim početkom i 

završetkom rada.  

11. Uredovno radno vrijeme studentske službe za rad sa studentima preddiplomskih i diplomskih studija je 

ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 10:00 do 12:30, te utorkom od 13.00 do 15.30 sati.  

12. Uredovno radno vrijeme administrativnih služba za rad sa strankama je svakog radnog dana od 10:00 

do 14:00 sati. Pod terminom „stranka“ podrazumijeva se osoba koja nije radnik, nastavnik ili student 

Hrvatskih studija.  

13. O promjeni uredovnog vremena odlučuje Voditelj posebnom odlukom.  

 

 

III. PONAŠANJE U UČIONICAMA, PREDAVAONICAMA, HODNICIMA I VANJSKOM 

PROSTORU 

 

14. U učionicama, predavaonicama, hodnicima i vanjskom prostoru Hrvatskih studija ne smije se stvarati 

buka, niti koristiti ureĎaji koji stvaraju buku ako isti nisu u funkciji nastave ili rada. 

15. Predavaonice i učionice smiju se koristiti samo za predavanja i učenje. U ostale se svrhe mogu koristiti 

samo uz pisano odobrenje Voditelja. 

16. Najstrože je zabranjeno pušenje u svim prostorijama Hrvatskih studija. 

17. Najstrože je zabranjeno konzumiranje opojnih droga i alkohola u prostorijama Hrvatskih studija.  

18. Zabranjeno je konzumiranje hrane i pića u predavaonicama i učionicama Hrvatskih studija. 

 

IV. OGLAŠAVANJE 

 

19. Plakati i druge obavijesti Hrvatskih studija smiju se stavljati samo na za to predviĎena mjesta u 

prostorijama Hrvatskih studija.  

20. Plakati i druge obavijesti vanjskih subjekata (pravnih ili fizičkih) mogu se stavljati na odreĎena mjesta u 

prostorije Hrvatskih studija samo uz odobrenje ovlaštenih osoba iz točke 1. ovog Kućnog reda. 

  

V. KORIŠTENJE RADNOG PROSTORA 

 

22. Radne prostorije Hrvatskih studija koriste se isključivo za obavljanje osnovne djelatnosti Hrvatskih 

studija. Iznimno, Voditelj može dati suglasnost na korištenja radnih prostorija i za druge svrhe, no uvijek u 

skladu s važećim aktima Sveučilišta u Zagrebu i Pravilnika o ustroju i djelovanju Hrvatskih studija 

Sveučilišta u Zagrebu.  

 

VI.  

 

Protiv radnika ili studenata Hrvatskih studija koji se ne pridržavaju odredaba ovog Kućnog reda pokrenut će 

se stegovni postupak sukladno odredbama općih akata o stegovnoj odgovornosti na Hrvatskim studijima.  

 

VII.  

 

Ovaj kućni red objavljen je na oglasnoj ploči Hrvatskih studija dana 27. studenog 2009. i primjenjuje se s 

danom objave.  

 

 

Voditelj Hrvatskih studija  

Sveučilišta u Zagrebu 

 

 

prof. dr. sc. Zvonimir Čuljak 

 

Klasa: 030-02/09-2/31 

Ur.broj: 380-1/1-09-9 

Zagreb, 27. studeni 2009. 


