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Rijeka, 15. travnja 2013. 

 

Na temelju članka 3. Poslovnika o radu Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola. 

Povjerenstvo za izbor studentskog pravobranitelja Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola 

15. travnja 2013. godine objavljuje: 

NATJEČAJ 

ZA IZBOR STUDENTSKOG PRAVOBRANITELJA VIJEĆA STUDENATA 

VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA RH 

I.   

 Raspisuje se natječaj za izbor studentskog pravobranitelja (u daljnjem tekstu pravobranitelj) 

Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola RH (u daljem tekstu Vijeće) na mandatno 

razdoblje od jedne godine. 

II.   

Zadaća pravobranitelja jest koordinacija rada svih studentskih pravobranitelja veleučilišta i 

visokih škola u RH, suradnja s ostalim studentskim pravobraniteljima veleučilišta i visokih 

škola radi sprečavanja povrede prava studenata, održavanje konzultacija prema potrebi, 

suradnja s nadležnim institucijama, savjetovanje studenata u ostvarivanju njihovih prava, 

suradnja s međunarodnim udrugama studentskih pravobranitelja, organizacija radnih 

sastanaka i okupljanja studentskih pravobranitelja veleučilišta i visokih škola, jačanje uloge 

studentskih pravobranitelja u sustavu visokog obrazovanja te izvještavanje Vijeća o radu 

studentskih pravobranitelja. Na natječaj se mogu javiti svi studenti (redovni i izvanredni), koji 

pohađaju minimalno  2.godinu studija na veleučilištu ili visokoj školi. 
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Prednost imaju kandidati: 

 Koji su trenutno na funkciji studentskog pravobranitelja na matičnom 

Veleučilištu ili Visokoj školi. 

 Koji su na funkciji pravobranitelja najmanje jednu godinu,imaju prednost nad 

kandidatima koji nemaju istu duljinu mandata. 

 Koji su prije sudjelovali u sličnim studentskim organizacijama za promicanje 

ljudskih prava i slobode te razvijanja komunikacijskih vještina. 

 

III.    

Za prijavu na natječaj potrebna je slijedeća dokumentacija; životopis kandidata, motivacijsko 

pismo, prijedlog plana rada za cijeli mandat, preslika prve stranice indeksa ili preslika e-

indexa, potvrda o studentskom aktivizmu, potvrda da je student upisan u minimalno 2.godinu 

studija. 

IV.   

Isprave se prilažu u neovjerenoj kopiji, a izvornik isprava potrebno je predočiti na razgovoru. 

V.   

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati. 

VI.   

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja mogu biti pozvani na razgovor sa 

povjerenstvom.  

Obavijest o eventualnom pozivu kandidati će dobiti najkasnije u roku od 5 dana, od završetka 

natječaja. 

Povjerenstvo je dužno objaviti izbor kandidata u roku od 15 dana od završetka natječaja na 

web stranicama  veleučilišta i visokih škola. 
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VII.   

Ured budućeg pravobranitelja Vijeća, biti će na njegovom matičnom Veleučilištu ili Visokoj 

školi. 

VIII.   

Prijave se zaprimaju u digitalnom obliku za vrijeme trajanja natječaja od 15.travnja 2013. (od 

12:00 h). do 26. travnja 2013., (do 12:00h). Prijave je potrebno poslati na e-poštu: 

pravobranitelj.vivs@gmail.com. Natječaj će  biti objavljen na web stranicama veleučilišta i 

visokih škola u RH.  

 

  

  U Rijeci, 15.travnja 2013. 

Povjerenstvo za izbor studentskog pravobranitelja 

 Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola RH 

Čaval Filip 

(koordinator) Ganjto Toni  

Grdić Tina 

Kelava Ivan 

Kozulić Tomislav 

Mihić Sara 

Vuković Matija 

 

 


