Upravni odbor Društva turističkih vodiča Dubrovnik, u sastavu M. Sjekavica, Predsjednik, M.
Milovčić, Dopredsjednica, te M. Bijelić, Ž. Casagrande, N. Kapović, N. Marčinko, I. Zbačnik, kao
član i članice, na Sjednici Upravnog odbora, održanoj 20. srpnja 2018., u Dubrovniku, donose
sljedeći:

Pravilnik o kandidiranju i izboru predstavnica/-ka DTVD-a u ispitnim komisijama stručnog
ispita za turističke vodiče

članak 1.
Upravni odbor će pisanim putem pozvati članstvo, koje zadovoljava uvjete propisane od strane
nadležnog tijela državne uprave, da, u razumnom roku, koji će u pozivu biti specificiran,
podnese prijave za mjesto vodičkih predstavnica/-ka u ispitnim komisijama stručnog ispita za
turističke vodiče.
Poziv iz st. 1. će navesti uvjete angažmana u ispitnoj komisiji i iznos honorara, određene od
strane sveučilišta ili drugog visokog učilišta koje organizira ispit za turističke vodiče.
Prijava će obuhvaćati curriculum vitae i pismo namjere kandidata ili kandidatkinje, iz kojih je
vidljivo da su zadovoljeni propisane uvjete od strane nadležnog tijela državne uprave.
Uvjeti iz prethodnog stavka, sukladno čl. 5. st. 1. Pravilnika o stručnom ispitu za turističke
vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/2008) su: završen fakultet
društvenog smjera i radno iskustvo od najmanje pet godina u području turizma.

članak 2.
Po isteku roka iz čl. 1. st. 1., Upravni odbor će pregledati sve pristigle prijave te sastaviti
Prijedlog kandidatkinja i kandidata koji zadovoljavaju propisane uvjete, koji će obuhvaćati
njihove životopise i motivacijska pisma te će ga uputiti Skupštini na odlučivanje o izboru
predstavnika DTVD-a u ispitnim komisijama stručnog ispita za turističke vodiče.
Ukoliko zbog rokova, danih od strane sveučilišta i drugih visokih učilišta, za određivanje
predstavnika DTVD-a u odnosnim ispitnim komisijama nije moguće predstavnice/-ke izabrati
odlukom Skupštine na sjednici, Skupština također može odlučivati, temeljem čl. 18. st. 1.
Statuta i na drugi primjeren način: dopisnim, elektronskim, anketnim putem i slično, uz
zadovoljenje uvjeta kvoruma iz čl. 15. st. 1. i 2. Statuta.

članak 3.
Po prebrojavanju glasova, Upravni odbor će objaviti Skupštini ime kandidatkinje ili kandidata
s najvećim brojem glasova, koja/i će predstavljati DTVD u ispitnim komisijama.

Prema broju dobivenih glasova, Upravni odbor sastavlja popis preostalih kandidatkinja i
kandidata, koji su sudjelovali u izboru, počevši od onih s najvećim brojem glasova, s koje liste
će, u slučaju upita drugih visokih učilišta za vodičke predstavnike/-ce DTVD-a u ispitnim
komisijama, Upravni odbor, prioritetom broja osvojenih glasova, izabrati potonje.

članak 4.
Mandat predstavnice/-ka DTVD-a u ispitnoj komisiji vodičkog tečaja je 2 godine, uz mogućnost
jednog reizbora i odnosi se na samo jedno, točno određeno sveučilište ili visoko učilište, koje
je od DTVD-a zatražilo vodičkog predstavnika/-cu.
Tek nakon isteka onoliko vremena koliko je trajao njegov mandat, član se može ponovo
kandidirati.
Popis iz čl. 3. st. 2. vrijedi do sljedećih izbora predstavnica/-ka DTVD-a u ispitne komisije.

Za Upravni odbor
Marko Sjekavica,
Predsjednik

