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KLASA: 622-04/20-01/04 
URBROJ: 2186-0336-27-20-3 
U Varaždinu, 16. listopada 2020. godine 

 

 

 

Temeljem članka 45. Statuta Studentskog zbora Sveučilišta Sjever i članka 4. Pravilnika o 

financiranju Studentskog zbora te programa studentskih udruga i drugih studentskih organizacija 

Sveučilišta Sjever i Odluke Studentskog zbora s IV. sjednice Studentskog zbora od 16. listopada 

2020. godine, Studentski zbor  Sveučilišta Sjever, dana 16. listopada 2020. godine raspisuje 

 

NATJEČAJ STUDENTSKOG ZBORA SVEUČILIŠTA SJEVER ZA FINANCIRANJE STUDENTSKIH PROGRAMA 

U 2020./2021. GODINI 

 

Ovim natječajem reguliraju se kriteriji dodjele sredstava te način vrednovanja studentskih 

projekata koje provode studentske organizacije ili pojedini studenti. 

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi studenti Sveučilišta Sjever, skupine studenata, studentske 

udruge ili druge organizacije studenata koje djeluju na području Sveučilišta. 

Projekti koji će se financirati moraju odgovarati ciljevima i aktivnostima studentske udruge koja ih 

prijavljuje ili ciljevima i aktivnostima Studentskog zbora. 

 

Cilj Natječaja 

Studentski zbor Sveučilišta Sjever objavljuje ovaj Natječaj kako bi potakao studente i studentske 

organizacije na provođenje većeg broja aktivnosti i doprinio podizanju kvalitete života studenata 

Sveučilišta Sjever.  

 

Financiraju se sljedeći ciljevi i aktivnosti: 

 Organizacija sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija i događanja, 

 Organizacija studentskih susreta, 
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 Prisustvovanje na državnim i međunarodnim natjecanjima, festivalima i susretima 

studenata, 

 Poticanje međunarodne suradnje studenata, 

 Poboljšanje studentskog standarda, 

 Izdavanje časopisa, 

 Razno. 

 

Natječajem se neće financirati: 

 Programi  koji  nisu  rezultat studentskih aktivnosti i nisu bazirani na dragovoljnom radu 

organizatora, 

 Odlazak na stručne i sportske događaje u okviru nastave (terenska nastava i slično), 

 Materijalni troškovi udruga, 

 Troškovi reprezentacije, 

 Uredski materijal te sitan inventar. 

 

Prijava za natječaj mora sadržavati: 

 Ispunjen obrazac prijave, 

 Opis projekta (ciljevi, kontekst, ciljana grupa, svrha, način realizacije), 

 Troškovnik (sa specifikacijama) iz kojeg mora biti vidljivo za što se točno planiraju sredstva 

i zašto je to potreban trošak (vezano za opis projekta), 

 Potvrdu o statusu studenta na Sveučilištu Sjever, 

 Rješenje o registraciji udruge ukoliko je udruga prijavila program, 

 Životopis studenta ukoliko pojedinac prijavljuje program, 

 Životopis nositelja programa ukoliko grupa studenata prijavljuje program. 

 

Ukupan iznos sredstava koja se dodjeljuju: 80.000,00 kn. 

 

Rok za podnošenje prijava 

Natječaj je otvoren od 30. listopada 2020. godine do 8. studenog 2020. godine. 
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Prijave za natječaj dostavljaju se na adresu: 

Studentski zbor Sveučilišta Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, 104. Brigade 1, 42000 Varaždin s 

naznakom ''Natječaj za financiranje studentskih programa za 2020./2021.'' ili predaju u Studentske 

službe Sveučilišta, Sveučilišni centar Varaždin (soba br. 7 (UNIN‐1)), Sveučilišni centar Koprivnica 

(soba 111 (I. kat). 

 

Vrednovanje 

Prijave evaluira Povjerenstvo za provedbu natječaja sukladno Pravilniku o financiranju Studentskog 

zbora te programa studentskih udruga i drugih studentskih organizacija Sveučilišta Sjever. 

Vrednovanje prijavljenih programa vrši se prema slijedećim kriterijima: 

 kvaliteta (ciljevi, korisnost za što veći broj studenata, prijašnji rezultati), 

 inovativnost, 

 kreativnost, 

 medijska vidljivost, 

 održivost programa, 

 financiranje (potencijalni izvori financiranja), 

 značaj projekta za samu studentsku udrugu i drugu organizaciju, odnosno studenta 

pojedinca koji je prijavio program, 

 negativni aspekti vrednovanja su neizvođenje ili neuredno vođenje prethodno prijavljenih 

programa, kao i nemjerljivost programa. 

 

Objave rezultata natječaja 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Sveučilišta 

(www.unin.hr i www.sz.unin.hr.) sukladno odredbama članka 11. Pravilnika o financiranju 

Studentskog zbora te programa studentskih udruga i drugih studentskih organizacija Sveučilišta 

Sjever. 

 

Žalba 

Na objavljene rezultate žalba se može izjaviti u roku od 7 dana od dana objave rezultata na mrežnim 

stranicama i oglasnoj ploči Sveučilišta. 
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Napomene 

1. Sveučilište obavlja nadzor namjenske uporabe novčanih sredstava koja se dodjeljuju 

studentskim organizacijama, sukladno zakonu i Pravilniku o financiranju Studentskog zbora 

te programa studentskih udruga i drugih studentskih organizacija Sveučilišta Sjever. 

 

2. Sveučilište je dužno u slučaju nepravilnosti u financijskom poslovanju o istome obavijestiti 

osobu ovlaštenu za zastupanje studentske organizacije čija se sredstva nalaze na računu 

Sveučilišta. Studentska organizacija dužna je otkloniti uočenu nepravilnost. 

 

3. Nepotpune i nepravovremene prijave te prijave koje nisu u skladu s odredbama Pravilnika 

o financiranju Studentskog zbora te programa studentskih udruga i drugih studentskih 

organizacija Sveučilišta Sjever, neće se uzimati u obzir. 

 

4. Žalba se podnosi Senatu putem Tajništva, a odluka Senata je konačna. 

 

5. Studentska udruga i druga studentska organizacija ili pojedinac koji su ostvarili pravo na 

financiranje svojeg programa na temelju odluke Senata, potpisuju ugovor o korištenju 

sredstava. 

 

6. Nositelji programa koji su prihvaćeni i financirani dužni su, nakon što odrade program, 

napisati završno izvješće o uspješnosti izvedenog programa, a u slučaju nenamjenskog 

trošenja dodijeljenih sredstava dužni su vratiti ukupan iznos doznačenih sredstava. 

 

7. Sastavni dio ovog Natječaja su: 

 Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama 

 Pravilnik o financiranju Studentskog zbora te programa studentskih udruga i 

drugih studentskih organizacija Sveučilišta Sjever 

 

 

                                               Predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta Sjever 

    Višeslav Kirinić 


