
   
 

 

 
Na temelju članka 17. stavak 4. Statuta studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci - pročišćeni tekst od 
13. travnja 2016. godine (KLASA: 011-01/16-01/05 UR. BROJ: 2170-57-01-16-3)i Odluke Senata 
o izmjenama i dopunama Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci (Klasa: 011-01/18-03/02 
Ur. broj: 2170-57-01-18-81, 20. ožujka 2018. godine), na 26. sjednici – elektroničkoj sjednici 
Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci održanoj 10. do 11. veljače 2020. godine 
Skupština otvara: 
 

NATJEČAJ 
za izbor voditelja Ureda za studentski standard 

 
I. 

 
Pravo na sudjelovanje u natječaju imaju studenti/ice koji/e ispunjavaju sljedeće opće uvjete: 
 

- da su studenti Sveučilišta u Rijeci,  
 

- da su u posljednje dvije godine studija (zajedno) sakupili minimalno 60 ECTS bodova,  
 

- da nisu razriješeni dužnosti kao članovi Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci Odlukom 
Skupštine Studentskoga zbora radi neispunjavanja povjerenih im dužnosti određenih 
Zakonom ili Statutom Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, povrede ugleda dužnosti 
koju su obnašali, zlouporabe položaja ili prekoračenja njihovih ovlasti te da nisu prekršili 
zakonske, podzakonske i druge važeće propise ili odredbe Statuta Studentskog zbora 
Sveučilišta u Rijeci.  

 
II. 

Mandat voditelja Ureda za studentski standard traje dvije godine. 
 

III. 
 
Voditelj Ureda prisustvuje sjednicama Studentskoga zbora bez prava glasa. 
Voditelj Ureda obvezan je o svom radu redovito izvještavati Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci. 

IV. 
 
Za sudjelovanje na natječaju kandidati/kinje su dužni/ne priložiti: 
 

- životopis* (npr. Europass) 

- potvrdu o statusu studenta  

- potvrdu o sakupljenim ECTS bodovima u posljednje dvije godine studija  

- plan i program rada Ureda u mandatnom razdoblju* 

- motivacijsko pismo*  
- ispunjeni obrazac P-1 za prijavu na natječaj, ovdje. 
 

https://europass.cedefop.europa.eu/hr/home
http://sz-ri.com/wp-content/uploads/2016/10/Obrazac-za-prijavu-na-natje%C4%8Daj.docx


 V. 
 
Prijave na natječaj podnose se zaključno s 17. veljače 2020. godine do 23:59:59 sati. 
 
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se: 
 
 

- na adresu Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51 000  
 

Rijeka (s naznakom- natječaj za Voditelja Ureda za udruge  i/ili  
 

- u elektroničkom obliku sa skeniranom dokumentacijom na adresu standard@sz.uniri.hr i 
koristeći opciju cc na email ured@sz.uniri.hr. 

 
 
Prijave s nepotpunom i neovjerenom dokumentacijom neće se razmatrati. Rezultati natječaja biti 
će dostavljeni svim kandidatima putem navedenih kontakt podataka u prijavi, nakon donošenja 
odluke od strane Skupštine SZSuR. 
Za eventualna pitanja možete se obratiti na email standard@sz.uniri.hr.  
*U slučaju izbora bit će objavljen na mrežnim stranicama SZSUR. 
 
KLASA: 003-01/20-01/11 
UR. BROJ: 2170-57-01-20-12 
 
 

Predsjednica Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, 

Tea Dimnjašević 
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