
 

 

Pravilnik o financiranju Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci  

 

Članak 1. 

Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu naveden kao SZSUR) svoj ukupni proračun 
podijeliti će po niže navedenim postocima: 

 

 Natječaj za studentske projekte   40% 

 Uredi SZSUR                                                     31% 

 RŠSS      10% 

 MeĎunarodna suradnja    5% 

 Materijalni troškovi    10% 

 Potpora studentima sa invaliditetom  4% 

 

 

Članak 2. 

Financijski plan svih ureda sastavljaju voditelji ureda, a potvrĎuje skupština SZSUR natpolovičnom 
većinom svih članova. 

 

Članak 3. 

Prijedlog financijskog plana RŠSS predlaže predsjednik RŠSS, a potvrĎuje i po potrebi izmjenjuje 
skupština SZSUR natpolovičnom većinom svih članova. 

 

Članak 4. 

Prijedlog financijskog plana za meĎunarodnu suradnju sastavlja  koordinator za meĎunarodnu 
suradnju a potvrĎuje i po potrebi izmjenjuje skupština SZSUR natpolovičnom većinom svih 
članova. 

 

Članak 5. 

Prijedlog financijskog plana za sredstva dodijeljena u svrhu materijalnih troškova sastavlja  
predsjednik SZSUR, a potvrĎuje skupština SZSUR natpolovičnom većinom svih članova. 

  

Članak 6. 

U finacijskom planu materijalnih troškova, troškovi reprezentacije smiju iznositi maksimalno 1% 
ukupnog proračuna SZSUR. 

 

 

 



 

 

Članak 7. 

Predsjednik SZSUR je dužan prikazati detaljan financijski izvještaj najmanje svaka tri mjeseca 
Skupštini SZSUR. 

 

Članak 8. 

SZSUR raspisuje natječaj za studentske projekte sukladno Statutu SZSUR-a i Zakona o 
studentskom zboru.  

 

Članak 9. 

Na natječaj se imaju pravo javiti svi studenti Sveučilišta u Rijeci, grupe studenata, studentske 
udruge s djelovanjem na području Sveučilišta kao i podružnice SZSUR-a. 

 

Članak 10. 

Studentska organizacija koja ostvaruje pravo prijave na natječaj mora ispunjavati sljedeće uvjete: 

1. Mora djelovati pri navedenom Sveučilištu.  
2. Većinu članstva, a najmanje 75%, moraju činiti studenti navedenog učilišta.   
3. Mora biti registrirana pri uredu za udruge SZSUR. 
4. Ciljevi i djelatnost udruge moraju biti od interesa za studente visokog učilišta te djelovati na 

jednom od slijedećih područja:  
a. Poboljšanje studentskog standarda.  
b. Osiguravanje ispunjavanja studentskih prava.  
c. Poboljšanje kvalitete studiranja i studentskih programa.  
d. Omogućavanje dodatnih načina i područja edukacije.  
e. Stručnih djelatnosti iz studijskih područja visokog učilišta na kojem djeluju.  
f. MeĎunarodne suradnje.  
g. Sportskih aktivnosti namijenjenih studentima.  
h. Kulturnih aktivnosti namijenjenih studentima.  
i. Zabavnih aktivnosti namijenjenih studentima.  
j. Području od posebnog interesa za kvalitetu i razvoj visokog učilišta.  
k. Području od posebnog društvenog interesa.  
l. Multidisciplinarni pristup integraciji studenata sveučilišta.  

 

Članak 11. 

Evaluacija zaprimljenih projekata mora se vršiti prema slijedećim kriterijima:  
1. Kvaliteta:  

a. Ciljevi.  
b. Dinamika provedbe.  
c. Osobe i institucije uključene u provedbu.  
d. Područja korisnosti za studente, visoko učilište ili društvo.  
e. Mjerljivost rezultata. 
f. Sposobnost organizacije/osobe da provede projekt.  
g. Prijašnji rezultati u koliko se projekt već provodio.  
h. Potpora drugih  organizacija.  
i. Dio su nekog većeg programa kojeg može i ne mora provoditi pristupnik.  
j. Koriste što većem broju studenata. 
k. Uključuju što veći broj studenata. 
l. Plan informiranja javnosti.  

 



 

 

2. Financijski plan:  
Navesti realni financijski plan i sve potencijalne izvore financiranja. 

a. Predočiti minimalno dvije ponude za sve troškove za koje ih je moguće dobiti. 
b. Uskladiti sve troškove sa posebnim ponudama Ureda za udruge. 
c. Vrijednost sredstava traženih od SZSUR ne smije prelaziti 50% ukupne vrijednosti 

projekta. 
 

 
3. Mišljenje podružnice SZSUR-a ukoliko pristupnik na natječaj djeluje pri sastavnici 

Sveučilišta. 
 

4. Negativni aspekti  
a. NeizvoĎenje programa koje je Studentski Zbor Sveučilišta u Rijeci financirao 

prijašnjih godina, nepodnošenje izvještaja 30 dana od završetka projekta.  
b. Negativan omjer kvalitete i cijene  
c. Nemjerljivost rezultata.  
d. Razvidna osobna materijalna korist osoba uključenih u provedbu.  
e. NeusklaĎenost sa aktima visokog učilišta i zakonima RH. 

 

Članak 12. 

Korisnik ima  pravo: 

a. Autonomno raspolaganje sredstvima  

i obvezu: 

a. Potpisivanja ugovora sa SZSUR o korištenju sredstava dobivenih na natječaju. 

b. Podnošenje opisnog i financijskog izvještaja (za cjelokupni iznos prijavljenog 
projekta, ne samo za iznos odobren iz proračuna SZSUR) 30 dana od završetka 
projekta. 

  
  

Članak 13. 

SZSUR smije odobriti refundaciju sredstava do 50% vrijednosti predočenih računa koji  su 
usklaĎeni sa troškovnikom korištenim za prijavu na natječaj. 

 

Članak 14. 

U slučaju da se traži plaćanje računa nastalog prilikom realizacije projekta, SZSUR se prije isplate 
mora uvjeriti da se trošak poklapa sa troškovnikom korištenim za prijavu na natječaj. 

Ako korisnik u zadanom roku ne prikaže ukupne troškove veće za 50% od plaćenih računa, morati 
će vratiti sva sredstva koja prelaze zadani postotak prikazanih troškova. 

 

Članak 15. 

Natječaj za raspodjelu sredstava raspisuje skupština SZSUR u minimalnom trajanju od 15 dana, 
ako postoje opravdani organizacijski razlozi, natječaj može trajati i kraće ako je donesena 
dvotrećinskom odlukom svih članova skupštine SZSUR . Natječaj se objavljuje na web stranicama 
Sveučilišta u Rijeci te putem oglasnih ploča i web stranicama svih sastavnica. 

 

 

 



 

 

Članak 16.  

SZSUR osniva Povjerenstvo za provedbu natječaja. Povjerenstvo čini 5 članova. Tri člana čine 
studenti koje imenuje skupština SZSUR. Preostala dva člana povjerenstva čini nastavno osoblje 
koje imenuje čelnik Sveučilišta na prijedlog skupština SZSUR. U povjerenstvu moraju biti 
zastupljene različite studijske grupacije. Članovi Povjerenstva ne smiju istovremeno biti članovi 
studentskih organizacija ili pojedinci prijavljeni na natječaj niti članovi sa važećim mandatom u 
SZSUR-u.  

 

Povjerenstvo će: 

a. Evaluirati pristigle prijave.  
b. Predložiti nacrt proračuna sa navedenima novčanim iznosima Predsjedništvu 

SZSUR. 

  

Članak 17. 

Proračun SZSUR donosi Senat Sveučilišta u Rijeci na prijedlog skupštine SZSUR. 
Prijedlog proračuna skupština SZSUR  mora izglasati sa nadpolovičnom večinom svih članova. 

 
 

Članak 18.  

Projekti  će se financirati do 50% ukupne vrijednosti od strane SZSUR. Iznimno skupština može 
odobriti financiranje do 100%  vrijednosti projekta ako se radi o projektu od iznimne  vrijednosti za 
studente Sveučilišta u Rijeci dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine SZSUR. 

 

Članak 19. 

Sve ostale odredbe i uvjete financiranja SZSUR će odrediti Ugovorom o financiranju koji se 
potpisuje s korisnicima Proračuna SZSUR. 
 

 


