
 

 

 
Temeljem Ugovora o dodjeli sredstava za financiranje programa Riječkog športskog sveučilišnog saveza, 

studentskih sportskih udruga i drugih sportskih aktivnosti studenata Sveučilišta u Rijeci u 2018. godini (Klasa: 003-

01/18-01/08, Urbroj: 2170-57-01-18-09), Skupština Riječkog športskog sveučilišnog saveza(u daljnjem tekstu 

RŠSS) na sjednici održanoj 20. veljače 2018. g. raspisuje sljedeći: 

 

NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE SPORTSKIH STUDENTSKIH PROGRAMA U 2018. GODINI 

 

Riječki športski sveučilišni savez je savez udruga čiji je cilj promicanje, unapređenje, omasovljenje i informiranje 

studentske populacije o potrebi bavljenja sportom kroz razdoblje akademskog obrazovanja kao i organizirani 

razvitak sporta na Sveučilištu u Rijeci. RŠSS je jedini studentski sportski savez koji uspostavlja i vodi sustav 

sportskih natjecanja u sklopu Sveučilišta u Rijeci.Natječajem za financiranjem studentskih sportskih  programa u 

2018. g. (u daljnjem tekst: Natječaj) financiraju se  aktivnosti koje se provode u 2018. godini. 

Cilj Natječaja 

Riječki športski sveučilišni savez objavljuje ovaj Natječaj kako bi potaknuo studente i studentske organizacije na 

provođenje većeg broja sportskih aktivnosti, doprinio podizanju kvalitete života studenata Sveučilišta u Rijeci te 

osvijestio akademsku zajednicu o potrebi bavljenja sportom kroz razdoblje akademskog obrazovanja.  

Financiraju se sljedeće kategorije: 

 sudjelovanje na sportskim manifestacijama 

 međunarodna sportska suradnja, 

 organizacija sportskih manifestacija 

 sportski programi studenata s invaliditetom 
 

Sljedeće stavke su izuzete od financiranja koje je predmet ovog Natječaja: 

 Programi studentskih organizacija koje nisu propisano registrirane u Registru udruga i studentskih 

organizacija čija se djelatnost financira po zasebnim propisima u Republici Hrvatskoj 

 Programi koji nisu rezultat studentskih aktivnosti i nisu bazirani na volonterskom radu organizatora 

 Odlazak na stručne i športske događaje u okviru nastave (terenska nastava i sl.) 

 Nabava nastavne opreme i pomagala 

 Materijalni troškovi udruga (troškovi najma/zakupa prostora u sjedištu udruge za redovan rad udruge, 

režijski troškovi prostora za rad udruge (el.energija, voda, troškovi grijanja, komunalne usluge i naknade), 

uredski materijal i ostali materijalni rashodi (sredstva za čišćenje i održavanje prostora), sitni inventar, 

usluge telefona, pošte i interneta, usluge tekućeg i investicijskog održavanja ukoliko su u obvezi udruge, 

naknada knjigovodstvenom servisu) 



 

 

Prijava na natječaj 

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju svi studenti Sveučilišta u Rijeci (pojedinci, neovisno o razini i vrsti studija), 

studentske organizacije (studentski zborovi sastavnica Sveučilišta u Rijeci, studentske udruge i druge 

organizacije studenata upisane u Registar studentskih udruga i drugih studentskih organizacija Sveučilišta u 

Rijeci), grupe studenata Sveučilišta u Rijeci koje djeluju na sveučilišnoj razini. 

Način prijave 

Prijave je potrebno dostaviti osobno ili poštom na adresu:  

Riječki športski sveučilišni savez 

Trg braće Mažuranića 10 

51000 Rijeka 

ili putem email-a na : natjecaj.studentski.sport@gmail.com 

 

Podatci potrebni za prijavu natječaja: 

I. STUDENTSKE ORGANIZACIJE (studentski zborovi, studentske udruge, druge organizacije studenata) 

 Naziv 

 OIB 

 Preslika Rješenja o upisu u Registar Sveučilišta u Rijeci 

 Adresa 

 Telefon 

 Email 

II. GRUPA STUDENATA*/POJEDINAC 

 Naziv matične institucije (sastavnice Sveučilišta) 

 Naziv grupe/Ime i prezime 

 OIB 

 Adresa 

 Tel./Mob. 

 E-mail 

* potrebni su podaci za svakog člana grupe 

 



 

 

Obvezatna dokumentacija za sve prijavitelje (studentske organizacije, grupe studenata i pojednice)  

 potvrda o statusu studenta voditelja projekta i ostalih članova grupe 

 CV voditelja projekta i ostalih članova grupe 

 Opis grupe studenata i njihovog područja rada 

 CV stručnih suradnika (ako postoje) 

 CV voditelja projekta i ostalih članova grupe 

Fakultativna dokumentacija 

 Podaci o prijašnjoj aktivnosti 

 Primjeri pojavljivanja u medijima 

 mišljenja, preporuke, pohvalnice, priznanja, diplome izdane od strane sveučilišnih i državnih institucija, 

nevladinih udruga, međunarodnih organizacija, eminentnih akademskih, gospodarstvenih i drugih 

stručnjaka i slična mišljenja. 

Prijava na natječaj smatra se potpunom ako sadrži sve obavezne elemente prijave dostavljene u zadanom roku. 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

Dodjela sredstava 

Natječajem se dodjeljuje maksimalno 90.000,00 kn, po prijavi maksimalno 10.000,00 kuna. RŠSS nije obvezan u 

stopostotnom (100%) iznosu financirati prijavljeni program. Financijska sredstva odobravaju se namjenski, 

odnose se na točno određenu stavku navedenu u financijskom planu, te se ne mogu utrošiti na druge stavke. 

U slučaju nenamjenskog trošenja odobrenih sredstava korisnik je ista obvezan vratiti. Utvrdi li RŠSS 

nenamjensko trošenje obustavit će doznačivanje sredstava po ugovoru. 

 

Rokovi za podnošenje prijava 

Natječaj je otvoren od 23.03.2018. godine u 23:59:59 sati do 13.04.2018. godine u 23:59:59 sati. 

Evaluacija 

Projekte evaluira Povjerenstvo za evaluaciju i provedbu natječaja sukladno Poslovniku o radu 
Povjerenstva za evaluaciju i provedbu natječaja. Povjerenstvo se sastoji od pet članova. 

Sastav Povjerenstva je: jedna član RŠSS, jedan član Ureda za sport Sveučilišta u Rijeci, dva člana SZSuR-a, jedan 

član Ureda rektorice Sveučilišta u Rijeci. 

Članovi povjerenstva i njihovi zamjenici ne smiju biti članovi studentskih organizacija, grupa studenata, voditelji 

projektnih aktivnosti koje se prijavljuju na Natječaj. 



 

 

Na rad povjerenstva se primjenjuje Poslovnik o radu povjerenstva za evaluaciju i provedbu. 

Rezultati natječaja 

Privremene rezultate donosi Povjerenstvo za evaluaciju i provedbu . Privremeni rezultati bit će objavljeni u 

20.04.2018. godine, konačni rezultati Natječaja bit će objavljeni najkasnije 30.04.2018. g. kao i sve ostale 

relevantne informacije bit će objavljene na mrežnoj stranici Riječkog športskog sveučilišnog saveza 

(https://www.unisport.hr/hr/rijeka), SZSuR-a (http://sz-ri.com) te mrežnoj stranici Sveučilišta u Rijeci 

(https://www.uniri.hr/). 

Izvršni odbor donosi Odluku o konačnim rezultatima. Odluka o konačnim rezultatima biti će objavljena mrežnoj 

stranici Riječkog športskog sveučilišnog saveza (https://www.unisport.hr/hr/rijeka) , mrežnoj stranici Sveučilišta u 

Rijeci (https://www.uniri.hr/) te mrežnoj stranici SZSuR-a (http://sz-ri.com) 

 

Pravo na prigovor 

Prijavitelj programa može izjaviti prigovor na preliminarne rezultate Natječaja, u roku pet (5) radnih dana od 

objave u pisanom obliku osobno ili poštom na adresu: Riječki športski sveučilišni savez, Trg braće Mažuranića 10, 

51000 Rijeka ili putem email-a na : natjecaj.studentski.sport@gmail.com . 

Povjerenstvo za rješavanje prigovora sastoji se od tri člana (jedan član RŠSS-a, jedan član SZSuR-a i jedan član 

Ureda rektora). 

Članovi povjerenstva ne smiju biti članovi studentskih organizacija , grupa studenata, voditelji projektnih 

aktivnosti koje se prijavljuju na Natječaj. 

 Napomene 

1. Korisnik je obvezan u izvještavanju javnosti o provedbi programa i njegovim rezultatima izričito navesti da je 

program podržan sredstvima Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci i Riječkog športskog sveučilišnog saveza te 

istaknuti logotip Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci i Riječkog športskog sveučilišnog saveza na svim 

promotivnim i ostalim materijalima financiranog programa.  

2. Sastavni dio ovog Natječaja su: 

 Poslovnik o radu povjerenstva za evaluaciju i provedbu natječaja 

 Obrazac Ugovora za pojedince, grupe studenata, studentske organizacije 

 Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata 

 

https://www.unisport.hr/hr/rijeka
http://sz-ri.com/
https://www.unisport.hr/hr/rijeka
http://sz-ri.com/
mailto:natjecaj.studentski.sport@gmail.com
http://sz-ri.com/wp-content/uploads/2018/01/Ugovori-Natječaj-2018.pdf
http://www.uniri.hr/files/staticki_dio/propisi_i_dokumenti/Pravilnik_o_stegovnoj_odgovornosti_studenata_29_listopada_2014.pdf


 

 

3. Potrebno je predočiti minimalno dvije ponude za sve troškove za koje ih je moguće dobiti. Ako ponude koje je 

RŠSS -a prikupio budu povoljnije od ponuda koje je prikupio prijavitelj, prijavitelj će biti upućen na povoljnijeg 

ponuđača. 

Ponude nije potrebno prilagati za troškove smještaja i prehrane, već će prijavitelju projekta u slučaju prihvaćanja 

financiranja stavki smještaja odnosno prehrane biti dodijeljen iznos po jedinici kako slijedi: 

– Smještaj – noćenje po osobi na području Rijeke 130,00 kn. 

– Ručak – korištenje usluge Studentskog centra Rijeka po osobi 30,00 kn. 

Povjerenstvo može, u slučaju da RŠSS  korisniku osigura dodatno smanjenu cijenu, dodijeliti i niži iznos od 

navedenoga, u skladu sa smanjenom cijenom. Korisnik može, ako smatra da su navedeni troškovi nedovoljni za 

kvalitetno provođenje projekta, zatražiti i viši iznos, u kojem slučaju je obavezan ovo obrazložiti te priložiti 

najmanje dvije ponude kao i za sve ostale troškove. 

4. Za sve situacije koje odstupaju od Natječaja potrebno je navesti obrazloženje. (npr. u slučaju nepostojanja 

dvije ponude, potrebno je u posebnom PDF dokumentu navesti objašnjenje.) 

5. Prijavitelji čiji programi ostvare pravo na financijsku potporu obvezni su u roku od trideset (30) dana po objavi 

konačnih rezultata Natječaja potpisati Ugovor o korištenju dodijeljenih sredstava (u daljnjem tekstu Ugovor), 

kojim se propisuju prava i obveze između prijavitelja programa i RŠSS-a. 

Datum potpisivanja ugovora bit će objavljen na mrežnim stranicama, te će svim voditeljima biti poslan poziv na 

svečano potpisivanje. Voditelji obvezni potpisati ugovor na navedeni datum, odnosno u slučaju opravdane 

spriječenosti u roku 7 dana u Uredu RŠSS-a uz prethodnu najavu. 

U slučaju ne potpisivanja ugovora prijavitelji sufinanciranih programa neće moći koristiti sredstva. 

Prijavitelj programa ima pravo prezentirati svoj projekt prilikom svečanog potpisivanja ugovora, o čemu će biti 

detaljno obaviješten prije potpisivanja ugovora. 

 

5.1. Način ostvarivanja prava na financiranje  

Prijavitelji čiji programi ostvare pravo na financijska sredstva moraju izabrati jedan od modela konzumacije 

sredstava:: 

a) Refundacije – predaje se zahtjev za refundaciju na iznos troška koji je odobren Ugovorom, uz zahtjev se 

predaju računi i potvrde o plaćanju istih u slučaju bezgotovinskog plaćanja. 

b) Izravnog plaćanja – predaje se zahtjev za plaćanje na iznos troška koji je odobren Natječajem, uz zahtjev 

se predaje ponuda ili predračun na temelju kojeg se vrši plaćanje davatelju usluge, po izdavanju 

narudžbenice korisnik je obvezan dostaviti račun. 

 



 

 

Ponuda/predračun/račun moraju glasiti na Riječki športski sveučilišni savez, Trg braće Mažuranića 10, 51 000 

Rijeka, OIB: 370167003764. U napomeni ponude/predračuna/računa je obvezno navesti šifru ugovarao 

dodjeljenim sredstvima. 

Svi zahtjevi za: plaćanje, refundaciju odnosno isplatu novčanih sredstava moraju biti predani najkasnije  

1.prosinca 2018. g.  

Zahtjevi i izvještaji se predaju na to propisanim obrascima, preporučenom poštom ili osobno u ured RŠSS 

9. Detaljno završno i financijsko izvješće o obavljenoj djelatnosti mora biti podneseno u roku od trideset (30) 

dana od dana završetka programa, a iznimno do 10. siječnja 2019. godine u slučaju završetka izvođenja programa 

nakon 12. prosinca 2018. godine 

10. Studentske organizacije koje su ishodovale Rješenje o upisu u Registar studentskih organizacija Sveučilišta u 

Rijeci (u daljnjem tekstu Registar) obvezne su do obavijestiti Ured za udruge pri Centru za studije Sveučilišta u 

Rijeci o eventualnim izmjenama u odnosu prema podacima iz Zahtjeva za upis u Registar, u protivnom se projekti 

udruga koje ne postupe prema navedenom neće uzeti u obzir prilikom evaluacije. 

11. U slučaju nepoštivanja odredbi ugovora i drugih relevantnih akata RŠSS je ovlašten pokrenuti stegovni 

postupak sukladno čl.16. st.3. Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata. 

12. Svi projekti prijavljeni na Natječaj podložni su pravilima propisanim Poslovnikom za praćenje evaluaciju i 

provedbu projekata. Povjerenstvo je dužno konačno evaluirati aktivnosti prijavitelja, a može i terenski popratiti 

izvedbu projekata, te predlaže dodjeljivanje negativnih bodova za propuste pri provedbi projekata i predlaže 

sankcije za prijavu projekata na Natječaj u sljedećoj akademskoj godini. 

13. Osobni podatci će se obrađivati zakonito,pošteno, transparentno te u skladu s načelima obrade osobnih 
podataka. Podaci su prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati način koji nije u 
skladu s tim  svrhama i u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016, a 
koja stupa na snagu 25. svibnja 2018. Obrada se smatra zakonitom ako je potrebna u kontekstu ugovora ili 
namjere sklapanja ugovora. Podatci prikupljeni natječajima i ugovorima biti će korišteni u svrhu statističke 
obrade i podnošenja izvješća Sveučilištu u Rijeci. 

http://www.uniri.hr/files/staticki_dio/propisi_i_dokumenti/Pravilnik_o_stegovnoj_odgovornosti_studenata_29_listopada_2014.pdf

