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Na temelju članka 7. Pravilnika o financiranju rada studentskog zbora, studentskih 

udruga i drugih studentskih organizacija Sveučilišta u Rijeci, Studentski zbor 

Sveučilišta u Rijeci raspisuje natječaj za studentske projekte u 2012. godini. 

Natječajem će biti financirane sljedeće kategorije: 

1. Kultura,  

2. Zabava,  

3. Međunarodna suradnja,  

4. Studentski mediji, 

5. Znanstveno stručni programi,  

6. Šport,  

7. Programi studenata s posebnim potrebama,  

8. Ostalo.  

 

Natječajem se neće financirati: 

1. Programi studentskih organizacija koje nisu propisno registrirane u registru udruga 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 

6. Materijalni troškovi udruga 

 

 

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju svi studenti Sveučilišta u Rijeci, studentske udruge 

s djelovanjem na području Sveučilišta, grupe studenata koje djeluju na sveučilišnoj razini,  

kao i  studentski zborovi sastavnica Sveučilišta u Rijeci. 

Programi se prijavljuju ispunjavanjem online obrasca na www.sz.uniri.hr, te prilaganjem 

popratne dokumentacije arhivirane (.zip, .rar, .7z...) u jednu datoteku. Popratna 

dokumentacija treba sadržavati sljedeće: 

 

1. Studentske udruge i studentske organizacije: 

 Opis studentske organizacije 

 CV voditelja projekta 

 Potvrdu o statusu redovitog studenta pri Sveučilištu u Rijeci voditelja projekta, 

ukoliko je on student 
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 Obrazac F1 (Detaljan financijski plan) 

 Minimalno 2 (dvije) ponude za sve troškove za koje ih je moguće dobiti 

 

Preporučeno je priložiti sljedeće: 

 Podaci o aktivnosti studentske organizacije 

 Primjeri pojavljivanja u medijima 

 CV stručnih suradnika 

 

2. Grupe studenata: 

 Opis grupe studenata i njihovog područja rada 

 CV svih članova grupe studenata 

 OIB svih članova grupe studenata 

 Potvrdu o statusu redovitog studenta pri Sveučilištu u Rijeci za sve članove grupe 

koji su studenti 

 Obrazac F1 (Detaljan financijski plan) 

 Minimalno 2 (dvije) ponude za sve troškove za koje ih je moguće dobiti 

 

Preporučeno je priložiti sljedeće: 

 Podaci o aktivnosti grupe studenata 

 Primjeri pojavljivanja u medijima 

 CV stručnih suradnika 

 

3. Student pojedinac: 

 CV 

 Potvrdu o statusu redovitog studenta pri Sveučilištu u Rijeci 

 Obrazac F1 (Detaljan financijski plan) 

 Minimalno 2 (dvije) ponude za sve troškove za koje ih je moguće dobiti 

 

Preporučeno je priložiti sljedeće: 

 Podaci o prijašnjoj aktivnosti  

 Primjeri pojavljivanja u medijima 

 CV stručnih suradnika 

 

Fakultativnu dokumentaciju ovog dijela čine mišljenja, preporuke, pohvalnice, priznanja, 

diplome izdane od strane sveučilišnih i državnih institucija, nevladinih udruga, međunarodnih 
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organizacija, eminentnih akademskih, gospodarstvenih i drugih stručnjaka i tome slično 

mišljenja podružnice Studentskog zbora sastavnice. 

 

Programi bez zahtijevanih podataka i potpune dokumentacije neće se uzimati u obzir.  

       

Rokovi za predaju programa: 

Natječaj je otvoren od 29.prosinca  2011. godine do 29. siječnja 2011. godine u 23:59 sati. 

Naknadnih rokova za predaju dokumentacije neće biti. 

  

Napomene: 

 Projekti koji ostvare pravo na potporu obvezuju se istaknuti logo Studentskog zbora 

Sveučilišta u Rijeci tijekom provedbe programa na za to predviđenim mjestima. 

Studentski zbor zadržava pravo sudjelovati u medijskoj prezentaciji programa. 

 Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internet stranicama Sveučilišta u Rijeci i 

stranicama Studentskog zbora SUR ( http://sz.uniri.hr/ ) . 

 

http://sz.uniri.hr/

