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Natječaj za studentske programe za 2009. godinu 

U KATEGORIJAMA STUDENTSKIH PROGRAMA 
  
kako slijedi: 
  
  
1.     Kulturna zbivanja 
2.     Međunarodna suradnja 
A)    Organizacija međunarodnih studentskih skupova i susreta 
B)    Posjet međunarodnim studentskim skupovima i susretima 
C)    Studentska mobilnost i razmjena 
3.     Studentski mediji 
4.     Stručni programi 
A)    Tribine i predavanja 
B)    Stručni susreti studenata 
C)    Znanstveno-stručni radovi 
D) Stručna djelatnost iz područja studijskih programa 
5.     Športske aktivnosti 
A)    Organizacija športskih susreta 
B)    Posjet športskim susretima 
C)    Nabava športske opreme 
6.     Programi studenata s posebnim potrebama 
 
7.     Ostalo 
  
Natječajem se neće financirati: 

1. Programi studentskih organizacija koje nisu propisno registrirane i studentskih 
organizacija čija se djelatnost financira po zasebnim propisima u Republici Hrvatskoj 

2. Programi koji nisu rezultat studentskih aktivnosti i nisu bazirani na dragovoljnom radu 
organizatora 

3. Odlazak na stručne i športske događaje u okviru nastave (terenska nastava i sl.) 
4. Nabava nastavne opreme i pomagala 
5. Studentske brucošijade, balove i zabave 
6. Materijalni troškovi udruga 

 

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju svi studenti Sveučilišta u Rijeci, grupe studenata, 
studentske udruge s djelovanjem na području Sveučilišta kao i podružnice Studentskog zbora 
Sveučilišta u Rijeci. 

Programi se sastavljaju tako da slijede strukturu oglednog primjerka (Obrazac A1) te se, 
zajedno sa svom pripadajućom dokumentacijom i popunjenim obrascem A1 zapečaćenim u 



omotnici, predaju u ured Studentskog zbora uz izdavanje potvrde ili šalju poštom u za to 
predviđeno vrijeme. 

Dio projektne dokumentacije koji se odnosi na sam projekt (ponude, predračuni, mišljenja i 
preporuke projektu…) prilaže se uz tekst projekta i integralni je dio projekta. Obvezatnu 
dokumentaciju ovoga dijela čine financijski dokumenti (ponude i predračuni) kojima se 
pravdaju stavke projekta ("Struktura troškova"). Za stavke u strukturi troškova projekta 
potrebna je precizna financijska analiza, jer bez iste projekti neće biti uzeti u razmatranje. 

 

Fakultativnu dokumentaciju ovog dijela čine mišljenja i preporuke izdane od strane 
sveučilišnih i državnih institucija, nevladinih udruga i međunarodnih organizacija nadležnih 
za spomenutu problematiku, eminentnih akademskih, gospodarstvenih i drugih stručnjaka i 
tome slično. 

 

Dio projektne dokumentacije koji se odnosi na samog podnositelja (Rješenja o registraciji, 
Plan rada i Izvještaj o radu, Financijski  plan projekta, životopis, mišljenja i preporuke 
podnositelju…) predaje se zajedno sa obrascem a1 u zapečaćenoj omotnici. Obvezatnu 
dokumentaciju ovoga dijela čine: 

1. za studentske organizacije :    
• Rješenje o registraciji pri tijelu lokalne samouprave i/ili  

 potvrdu Sveučilišta u Rijeci  / Fakulteta                               
• Plan rada za tekuću godinu  
• Izvještaj o radu u protekloj godini 
• životopis voditelja projekta i Potvrda o upisanoj akademskoj godini 2008/2009. 

 
 2. za pojedince : 

• životopis  
• Potvrda o upisanoj akademskoj godini 2008/2009. 

 
Ukoliko neki od projekata financiranih iz Proračuna Studentskog Zbora Sveučilišta u Rijeci  
za 2008. godinu, u trenutku predaje dokumentacije, još nije do kraja realiziran podnositelj je 
dužan dati izvješće za onaj dio koji je realiziran, a nerealizirani dio naznačiti kao planirani 
izdatak. 
 
Fakultativnu dokumentaciju ovog dijela čine mišljenja, preporuke, pohvalnice, priznanja, 
diplome izdane od strane sveučilišnih i državnih institucija, nevladinih udruga, međunarodnih 
organizacija, eminentnih akademskih, gospodarstvenih i drugih stručnjaka i tome slično 
mišljenja podružnice Studentskog zbora sastavnice  
 

Programi bez zahtijevanih podataka i potpune dokumentacije te programi koji pristignu nakon 
zadanih rokova neće se uzimati u obzir.  

 



Programi se prijavljuju napisani na računalu u  3 tiskana primjerka + elektronski zapis na 
bilo kojem elektroničkom mediju (disketa, CD, memory stick…).Materijal se ne vraća.  

   
       
Rokovi za predaju programa: 
 
Natječaj je otvoren od 02. veljače 2009. godine do 13. veljače 2009. godine u 12:00 sati. 
 
Programi se predaju osobno u ured  Studentskog zbora (PVC), Kružna 8, Rijeka svakim 
radnim danom od 9:00 do 13:00 sati ili poštom na adresu: Studentski Zbor Sveučilišta u 
Rijeci, Kružna 8, 51 000 Rijeka.  
Sve dokumentacija mora biti na navedenu adresu do 13. veljače 2009. do 12:00 sati . 
       
NAKNADNIH ROKOVA ZA PREDAJU DODATNE DOKUMENTACIJE NEĆE 
BITI!!! 
  
  
  
Napomene: 

• Programi bez zahtijevanih podataka i potpune dokumentacije neće se uzimati u obzir 
• Oni koji ostvare pravo na potporu obvezuju se istaknuti logo Studentskog zbora 

Sveučilišta u Rijeci u tijeku provedbe programa na za to predviđenim mjestima. 
Studentski zbor zadržava pravo, putem svojih predstavnika u organizacijskom tijelu 
programa, sudjelovati u organizaciji, odlučivanju, provedbi i medijskoj prezentaciji 
programa proporcionalno udjelu u financiranju programa.  

• Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internet stranicama Sveučilišta u Rijeci. 

 

 


