REPUBLIKA HRVATSKA
VIJEĆE STUDENATA VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA RH
THE CROATIAN STUDENT COUNCIL OF UNIVERSITIES AND UNIVERSITY
COLLEGES OF APPLIED SCIENCES

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 za izbor tajnika Vijeća

I.
Raspisuju se izbori za tajnika Vijeća s obzirom na redoviti istek mandata izabranog.

II.
Tajnik Vijeća bira se iz redova članova odnosno predstavnika u Vijeću na mandatno razdoblje
od jedne godine s početkom mandata 19. studenog 2020.
Tajnika biraju predstavnici odnosno članovi Vijeća tajnim glasovanjem, natpolovičnom većinom
glasova prisutnihpredstavnika.

III.
Kandidatura se podnosi u elektroničkom obliku te mora sadržavati:

-

motivacijsko/uvodno pismo upućeno članovima Vijeća,
životopis.
IV.

Kandidature se podnose na e-mail: info@vijecestudenata.com, nakon čega će sve pristigle
kandidature, a istekom roka za podnošenje kandidatura, biti proslijeđene predstavnicima u
Vijeću na njihove e-mail adrese, kako bi mogli razmotriti sve kandidature.
V.
Svi kandidati će na sjednici imati do 10 minuta vremena predstaviti Vijeću svoju kandidaturu i
program rada, nakon čega članovi Vijeća imaju pravo postaviti pitanja kandidatima.
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VI.
Kandidature se predaju od 23. listopada 2020. do 5. studenog 2020. do 12.00 sati na način koji je
utvrđen u točkama III. i IV. ove Odluke. U roku od 15 dana od završetka natječaja potrebno je
održati izbornu sjednicu. Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.
VII.
Izbore za tajnika provodi Izborno povjerenstvo koje imenuje Vijeće.

VIII.
Ova Odluka bit će poslana elektroničkim putem svim predstavnicima u Vijeću.

IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

v.d. Predsjednik Vijeća
Ivan Pnjak
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