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Na temelju članka 21. Poslovnika o radu Vijeća studenata veleučilišta i visokih  škola,  Predsjednik 

Vijeća, uz suglasnost Predsjedništva Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola RH od 20. listopada 2020., 

donosi sljedeću 

 
ODLUKU 

o raspisivanju natječaja i kriterijima za voditelje Ureda Vijeća 

 
 

I. 

Raspisuje se javni natječaj za izbor voditelja Ureda koji djeluju u sklopu Vijeća na mandatno 

razdoblje od jedne godine za sljedećih sedam (7) funkcija: 

- voditelj Ureda za odnose s javnošću, 

- voditelj Ureda studentskog pravobranitelja, 

- voditelj Ureda za studentski standard i kvalitetu, 

- voditelj Ureda za međunarodnu suradnju, 

- voditelj Ureda za društvene aktivnosti, 

- voditelj Ureda za razvoj projekata i studentske udruge, 

- voditelj Ureda za IT. 

II. 

Na natječaj se mogu javiti svi studenti veleučilišta i visokih škola, a prednost će imati kandidati koji 

mogu dokazati prethodno iskustvo u radu studentskih zborova, studentskih udruga ili drugih 

studentskih organizacija. 

Kandidati svoju kandidaturu dostavljaju putem e-maila na info@vijecestudenata.com s naznakom 

predmeta: Kandidatura za voditelja Ureda (s naznakom kojeg ureda) te sljedećom dokumentacijom: 

- motivacijsko pismo u kojem će na maksimalno dvije A4 stranice obrazložiti svoju prijavu i 

motivaciju za ovupoziciju, 

- životopis, 

- plan rada za ak. godinu 2020./2021. s ciljevima i mjerama, 

- potvrdu o studiranju koju izdaje studentska referada, 

- pisanu potvrdu ukoliko ste bili ili jeste član neke studentske organizacije ili udruge, 

- eventualne preporuke. 
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III. 

Natječaj je otvoren od 23. listopada 2020. do 5. listopada 2019. do 12.00 sati. 

 
IV. 

Svi kandidati će nakon završenog natječajnog postupka biti pozvani na sjednicu Vijeća na kojoj će 

svoju kandidaturu predstaviti članovima Vijeća, nakon čega im članovi Vijeća mogu postavljati 

pitanja. 

V. 

Voditelja ureda bira Vijeće nakon predstavljanja svih kandidata koji su se uredno odazvali u terminu 

predstavljanja na koji su pozvani. 

VI. 

Provedbu natječaja za voditelje Ureda koordinira i nadzire Tajnik Vijeća. 

 
 

VII. 

Ova Odluka će biti poslana svim članicama Vijeća studenata veleučilišta i visokihškola RH, 

tesusvi studentski predstavnici dužni obavijestiti studente na njihovim visokim učilištima o 

raspisanim izborima. 

VIII. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

 

v.d. Predsjednik Vijeća 

 
Ivan Pnjak 
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