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Pravilnik o financiranju studentskog zbora 
 

Članak 1. 
Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci raspisuje natječaj za studentske projekte sukladno statutu 
Studentskog Zbora  Sveučilišta u Rijeci i Zakona o studentskom Zboru. 
 

Članak 2. 
Na natječaj se imaju pravo javiti svi studenti Sveučilišta u Rijeci, grupe studenata, studentske 
udruge s djelovanjem na području Sveučilišta kao i podružnice Studentskog zbora Sveučilišta 
u Rijeci. 
 

Članak 3. 
Studentska organizacija koja ostvaruje pravo upisa u evidenciju studentskih organizacija 
visokog učilišta mora ispunjavati sljedeće uvjete: 

1. Mora djelovati pri navedenom Sveučilištu 
2. Većinu članstva, a najmanje 75%, moraju činiti studenti navedenog učilišta 
3. Mora imati najmanje  15 članova 
4. Ciljevi i djelatnost udruge moraju biti od interesa za studente visokog učilišta te 

djelovati na jednom od slijedećih područja: 
1. Poboljšanje studentskog standarda 
2. Osiguravanje ispunjavanja studentskih prava 
3. Poboljšanje kvalitete studiranja i studentskih programa 
4. Omogućavanje dodatnih načina i područja edukacije 
5. Stručnih djelatnosti iz studijskih području visokog učilišta na kojem djeluju 
6. Međunarodne suradnje 
7. Sportskih aktivnosti namijenjenih studentima 
8. Kulturnih aktivnosti namijenjenih studentima 
9. Zabavnih aktivnosti namijenjenih studentima 
10. Području od posebnog interesa za kvalitetu i razvoj visokog učilišta 
11. Području od posebnog društvenog interesa 
12. Multidisciplinarni pristup integraciji studenata sveučilišta 

Članak 4. 
1. Evaluacija zaprimljenih projekata mora se vršiti prema slijedećim kriterijima: 

a. Kvaliteta: 
i. Ciljevi  

ii. Dinamika provedbe 
iii. Osobe i institucije uključene u provedbu 



iv. Područja korisnosti za studente, visoko učilište ili društvo 
v. Mjerljivost rezultata 

vi. Sposobnost organizacije/osobe da provede projekt 
vii. Prijašnji rezultati u koliko se projekt već provodio 

viii. Potpora drugih  organizacija 
ix. Dio su nekog većeg programa kojeg može i ne mora provoditi pristupnik 
x. Koriste što većem broju studenata 

xi. Uključuju što veći broj studenata 
xii. Plan informiranja javnosti 

b. Financijski plan: 
- Navesti financijski plan i sve potencijalne izvore 

financiranja 
c. Značaj projekta za samu organizaciju/pojedinca (ako daljnji ciljevi i projekti proizlaze 

iz navedenog) 
d. Zastupljenost različitih studijskih grupacija i područja djelovanja ali ne na štetu pod 

točke a 
e. Negativni aspekti 

i. Neizvođenje programa koje je Studentski Zbor Sveučilišta u Rijeci financirao 
prijašnjih godina, nepodnošenje izvještaja do završetka proračunske godine ili 
30 dana od završetka projekta. 

ii. Negativan omjer kvalitete i cijene 
iii. Nemjerljivost rezultata 
iv. Razvidna osobna materijalna korist osoba uključenih u provedbu 
v. Neusklađenost sa aktima visokog učilišta i zakonima 

Članak 5. 
Korisnik ima  pravo: 

a. Autonomno raspolaganje sredstvima  
i obvezu: 

b. podnošenje opisnog i financijskog izvještaja (za cjelokupni iznos prijavljenog 
projekta, ne samo za iznos odobren iz proračuna SZSURI) do kraja 
proračunske godine ili 30 dana od završetka projekta. 

 
 

Članak 6. 
Natječaj za raspodjelu sredstava raspisuje studentski zbor. Natječaj se objavljuje na web 
stranicama Sveučilišta u Rijeci te putem oglasnih ploča svih sastavnica i web stranicama 
sastavnica.  

Članak 7. 
 
Studentski zbor osniva povjerenstvo za provedbu natječaja. Povjerenstvo čini 5 članova. 
Većinu članova (3) čine studenti koje imenuje studentski zbor. Preostali dio (2) članova 
povjerenstva čini nastavno osoblje koje imenuje čelnik sveučilišta na prijedlog SZ. 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 studentskom zboru. Povjerenstvo će: 

f. Evaluirati pristigle prijave 
g. podnositi prijedlog proračuna skupštini studentskog zbora 
 

Članak 8. 
Proračun Studentskog Zbora Sveučilišta u Rijeci donosi Senat Sveučilišta u Rijeci na 
prijedlog skupštine studentskog zbora. Prijedlog proračuna skupština SZ  mora izglasati sa 
nad polovičnom većinom  glasova. 

Članak 9. 
 

Projekti  će se financirati do 50% ukupne vrijednosti od strane SZ. Iznimno skupština može 
odobriti financiranje do 100%  vrijednosti projekta ako se radi o projektu od iznimne  
vrijednosti za studente. 
 
 
 


