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Temeljem članka 8. stavka 5. Statuta Studentskog zbora Tehničkog fakulteta u Rijeci 

donesenog na sjednici Fakultetskog vijeća Tehničkog fakulteta u Rijeci održanoj 25. 
siječnja 2013. , Studentski zbor Tehničkog fakulteta u Rijeci, te temeljem odluke 
donesene 24. listopada 2013. na 1. sjednici u ak.god. 2013./14.,  raspisuje:    
 
 
NATJEČAJ za dva zamjenska studentska predstavnika:  

 
 
-preddiplomskog studija Strojarstva i Brodogradnje 
-preddiplomskog studija Elektrotehnike i Računarstva  
-stručnog studija Strojarstva, Elektrotehnike i Brodogradnje  
-diplomskog studija Strojarstva i Brodogradnje 
-diplomskog studija Elektrotehnike i Računarstva  
-postdiplomskih studija  

 
u Studentskome zboru Tehničkog fakulteta u Rijeci 

 
 
 

I. 
 Pravo na sudjelovanje u natječaju imaju studenti/ice koji/e ispunjavaju sljedeće opće 
uvjete:   
-  da su studenti Tehničkog fakulteta u Rijeci,   

- da su u posljednje dvije godine studija (zajedno) sakupili minimalno 60 ECTS  bodova,  
 - da nisu smijenjeni studenti u prethodnom mandatu kao članovi Studentskog zbora  
Tehničkog fakulteta u Rijeci odlukom Studentskoga zbora radi neispunjavanja  povjerenih 
im dužnosti određenih Zakonom ili Statutom Studentskog zbora  Tehničkog fakulteta 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 Tehničkog fakulteta u  Rijeci.  
 

II.  
Mandat članova Studentskoga zbora – zamjenskih predstavnika studenata traje najviše 6 
mjeseci, odnosno do raspisivanja izbora predstavnika studenata u Studentski zbor 
Tehničkog fakulteta u Rijeci. 
Studentski predstavnici u navedenom tijelu mogu biti opozvani sukladno Statutu 

Studentskog zbora.   
Studentski predstavnici u navedenom tijelu mogu biti opozvani i na osobni zahtjev.   
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III. 

 U slučaju većeg broja prijava dodatni kriteriji za izbor predstavnika su:   
- redovitost i izvrsnost u studiju,   

- vannastavna aktivnost na Sveučilištu i studentski aktivizam u udrugama građana,  
volonterski rad, nagrade i priznanja i sl.   

 

IV. 
Za sudjelovanje na natječaju kandidati/kinje su dužni/ne priložiti: 
- dokaz da su redovni studenti preddiplomskog , diplomskog ili doktorskog  studija s 
nazivom studijskog programa  
- životopis   

 

V. 
Nakon isteka roka za prijave na natječaj održati će se i intervju s prijavljenim 
kandidatima, o točnom vremenu i datumu kojega će kandidati biti obaviješteni putem 
navedenih kontakt podataka.   
Svi kandidati biti će pozvani i na sjednicu Zbora. 

 
VI. 

Prijave na natječaj podnose se do zaključno 20. studenog 2013. godine. Prijave s 
potrebnom dokumentacijom podnose se:   
 
- u elektroničkom obliku sa skeniranom dokumentacijom na adresu sz@riteh.hr, ili 
- na adresu Studentski zbor Tehničkog fakulteta u Rijeci, Vukovarska 58,  51 000 Rijeka 

(s naznakom- natječaj za zamjenske studentske predstavnike), ili 
- na porti Tehničkog fakulteta u Rijeci 
 
Prijave s nepotpunom i neovjerenom dokumentacijom neće se razmatrati. Rezultati 
natječaja bit će poslani svim kandidatima putem navedenih kontakt podataka.   
 
 
 
 

S poštovanjem,  
 

PREDSJEDNIK STUDENTSKOG ZBORA 
 

 
 
 

 
Ivan Pavković  
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