
Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu je na svojoj30. elektroničkoj sjednici   

25. ožujka 2021. g. donijela sljedeću odluku: 

 

29. ožujka 2021. g. raspisuje se 

 

NATJEČAJ 
za sufinanciranje studentskih programa za 2021. godinu  

u 

 

KATEGORIJAMA STUDENTSKIH PROGRAMA 
kako slijedi 

 

 

1. Znanstvene i sportske studentske manifestacije  
            (organizacija i odlazak na humanijadu, primatijadu, ekonomijadu i sl.) 

 

2. Znanstveni i stručni skupovi i događanja 
 (grupni odlasci na natjecanja, simulacije, moot court, konferencije, skupovi i sl.)  

 

3. Kulturna zbivanja i programi/ izvedbena umjetnost 

 

4. Studentski mediji 

 

5. Sportske aktivnosti  
 

6. Studentski znanstveni programi 

 

 

 

 

 

 

 



 

Natječajem se neće sufinancirati: 

 

1. Programi udruga i studentskih zborova sastavnica koje nisu upisane u Upisniku studentskih 

organizacija Sveučilišta u Zagrebu, programi strukovnih udruga i ostalih čija se djelatnost 

financira po zasebnim propisima u Republici Hrvatskoj (imaju zasebnu stavku u državnom 

proračunu) 

 

2. Programi koji nisu rezultat studentskih aktivnosti i nisu bazirani na volonterskom radu 

 

3. A) Studentske brucošijade i zabave 

B) Odlazak na stručne prakse i stručne sportske događaje u okviru nastave 

C) Nabava tehničke, sportske i informatičke opreme 

D) Odlazak na stručnu/ terensku nastavu u okviru izvedbenog plana nastavnih aktivnosti  

E) Odlazak na sportske turnire (natjecanja)  

F) Predviđene novčane nagrade koje se dodjeljuju u sklopu programa  

 

 

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju svi studenti Sveučilišta u Zagrebu, studentski zborovi 

sastavnica, studentske udruge i studentske organizacije s djelovanjem na području Sveučilišta u Zagrebu 

sukladno gore navedenom. 

 

 

Sastavni dio ovog natječaja je online aplikacija za prijavu programa (u daljnjem tekstu „aplikacija“) koja se 

nalazi na sljedećoj poveznici: https://apps.unizg.hr/studentski-projekti/.  

 

 

Pravilno prijavljen program unutar aplikacije mora sadržavati: 

1. Pravilno ispunjen program na aplikaciji (https://apps.unizg.hr/studentski-projekti/app/moji-

programi/create) 

2. Pravilno ispunjeni osobni podaci prijavitelja (https://apps.unizg.hr/studentski-projekti/app/moji-

podaci/4/edit) 

3. Pravilno ispunjena financijska konstrukcija sa svim pravilno učitanim dokazima prihoda i rashoda  

4. Pravilno priloženo Rješenje o upisu u Upisnik studentskih organizacija Sveučilišta u Zagrebu za 

udruge i studentske zborove sastavnica 

5. Potvrda kako je prijava dovršena (Označen „DA“ za „Dovršena prijava“) 

 

 

 

Podnositelji koji prijavljuju više studentskih programa mogu isto napraviti kroz sustav nakon ulaza u 

aplikaciju putem AAI identiteta.  

 

https://apps.unizg.hr/studentski-projekti/
https://apps.unizg.hr/studentski-projekti/app/moji-programi/create
https://apps.unizg.hr/studentski-projekti/app/moji-programi/create
https://apps.unizg.hr/studentski-projekti/app/moji-podaci/4/edit
https://apps.unizg.hr/studentski-projekti/app/moji-podaci/4/edit


 

Obvezatnu dokumentaciju za prijavu programa čine: 

a)  za udruge i studentske zborove sastavnica 

- Rješenje o upisu u Upisnik studentskih organizacija Sveučilišta u Zagrebu 

- Pravilno uneseni podaci o voditelju programa 

 

b) za prijavitelje znanstvenih i sportskih studentskih manifestacija 

 -odluka dekana visokog učilišta kojom se daje odobrenje za voditelja puta ili organizatora             

 znanstvene i sportske studentske manifestacije  

 

c) za prijavitelje sportskih aktivnosti 

 - student pojedinac nema pravo prijave sportskog turnira! 

 -dokaz iz statuta koji potvrđuje da je jedna od djelatnosti prijavitelja vezana uz sportske  

 aktivnosti prema Klasifikaciji djelatnosti udruga 

 -za studentske zborove potrebno je rješenje o upisu u Upisnik studentskih organizacija  

 Sveučilišta u Zagrebu 

 

Popunjena financijska konstrukcija zajedno s prihodima i rashodima te zajedno sa svom popratnom 

dokumentacijom (ponudama, predračunima, mišljenjima i preporukama) učitava se na aplikaciju. 

 

Obvezatnu dokumentaciju čine: 

-financijski dokumenti iz tekuće kalendarske godine (ponude ili predračuni -potrebno je predočiti 

minimalno dvije ponude za sve troškove) kojima se pravdaju rashodi. Stavke za koje ne bude 

priložena precizna financijska dokumentacija neće biti uzeti u obzir pri evaluaciji programa. Preciznu 

financijsku dokumentaciju čine ponude/predračuni naslovljeni na ime odnosno naziv prijavitelja te 

službeni potpis i/ili pečat davatelja usluga odnosno proizvoda. Bez potpisa i pečata valjane su 

isključivo ponude izdane u elektroničkom obliku.  

 

 -za programe završene između 1. siječnja i 30. ožujka 2021. potrebno je priložiti kompletno 

programsko i financijsko izvješće, troškovnik i sve račune 

 

Fakultativnu dokumentaciju čine: 

a) mišljenja i preporuke izdane od strane sveučilišnih i državnih institucija, nevladinih udruga i 

međunarodnih organizacija nadležnih za spomenutu problematiku, eminentnih akademskih, 

gospodarstvenih i drugih stručnjaka i tome slično. 

b) za prijavitelje znanstvenih i stručnih skupova i događanja 

 -potvrda dekana o odlasku  

 

 

 

 

 

 

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/434417.pdf


Rokovi za predaju programa: 

 

Studentski zborovi sastavnica, udruge i pojedinci dužni su prijaviti program putem aplikacije  

najkasnije do: 

 

12. travnja 2021 u 11:59 sati 
 

Poveznica na aplikaciju nalazi se na web stranici Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr (O Sveučilištu/ 
Sveučilišna tijela i službe/ Studentski zbor) i na https://szzg.unizg.hr/ 
 

Napomene: 
 

Programi bez učitanih traženih podataka i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijavitelji takvih programa 

nemaju pravo žalbe.  

 

Prijavitelji programa dužni su podnijeti SZZG-u i računovodstvu sastavnice na koju su doznačena sredstva za 

program, financijsko i programsko izvješće1 u roku od trideset (brojkom 30) dana od datuma završetka 

programa, koji je naveden u aplikaciji.  

 

Ako prijavitelji programa ne podnesu navedena izvješća dodjeljuje im se 5 negativnih bodova prilikom prijave 

na natječaj sljedeće godine. Negativni bodovi se ne odnose samo na prijavitelja programa (studentski zbor, 

studentska udruga, studentska organizacija i pojedinac) već i na sami program odnosno dodjeljuju se 

sukladno sličnosti i/ili istovjetnosti prijavljenih programa provedenih ranijih godina.  

 

Prijavitelji znanstvenih i stručnih skupova i događanja program mogu prijaviti samo ako u njemu sudjeluje 

grupa studenata jedne ili više sastavnica, a ovisno o vrsti programa prilikom prijave obvezni su navesti web 

stranicu odnosno dostaviti rezultate selekcijskog postupka, ako on postoji, koji dokazuje njihovo 

sudjelovanje. Osim toga, prilikom predaje financijskog i programskog izvještaja dužni su dostaviti potvrdu o 

sudjelovanju potpisanu i ovjerenu od strane organizatora. Navedeno se odnosi na prijavitelje koji prijavljuju 

odlazak na znanstveni i stručni skup i događanje.  

 

Prijavitelji programa u kategoriji kulturnih zbivanja i projekata/izvedbena umjetnost u slučaju naplaćivanja 

sudjelovanja u programu dužni su prilikom prijave programa navesti mjesto održavanja programa.  

 

Studentska sportska udruga sastavnice Sveučilišta u Zagrebu može prijaviti samo jedan turnir po sportu, a 

navedeno vrijedi i za ostale prijavitelje.  

 

Potrebno je predočiti minimalno dvije ponude za sve troškove. 

 

U slučaju neizvršenja programa, a potrošnje doznačenih sredstava prijavitelj odgovara.  

 

U slučaju dva slična i/ili istovjetna prijavljena programa različitih organizatora, povjerenstvo će pozvati oba 

prijavitelja na saslušanje, uz obvezu dostave tražene dokumentacije, kako bi se utvrdio stvarni organizator. 

                                                                 
1 Programsko izvješće prijavitelj programa podnosi putem obrasca koji će biti objavljen, zajedno sa rezultatima natječaja,  na 
web stranicama Sveučilišta u Zagrebu i Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu.  

http://www.unizg.hr/
https://szzg.unizg.hr/


Ako prijavitelj ne dostavi traženu dokumentaciju i/ili neopravdano izostane sa saslušanja, povjerenstvo 

donosi odluku o nemogućnosti izvršenja programa.  Povjerenstvo poziv prijaviteljima dostavlja putem 

elektroničke pošte minimalno dva dana prije određenog termina saslušanja.  

 

Za sve situacije koje odstupaju od natječaja, odnosno Pravilnika o financiranju Studentskog zbora, 

potrebno je navesti obrazloženje (npr. u slučaju nepostojanja dvije ponude, potrebno je u posebnom 

dokumentu, unutar rashoda, učitati navedeno objašnjenje). 

 

Oni koji ostvare pravo na potporu obvezuju se istaknuti logo Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu u tijeku 

provedbe programa na za to predviđenim mjestima. Studentski zbor zadržava pravo, putem svojih 

predstavnika u organizacijskom tijelu programa, sudjelovati u organizaciji, provedbi i medijskoj prezentaciji 

programa. 

Sve upite oko provedbe i realizacije Natječaja možete poslati na studentski.zbor@gmail.com  

 

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Studentski zbor Sveučilišta u 

Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu 

provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće Uredbe EU 2016/679 i Zakonom o provedbi opće 

uredbe o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine", broj 42/018). 

 

 

Rezultati Natječaja bit će objavljeni na web stranicama  Sveučilišta u Zagrebu (http://www.unizg.hr/o-
sveucilistu/sveucilisna-tijela-i-sluzbe/studentski-zbor/) i Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu 
(https://szzg.unizg.hr/) 
 

Povjerenstvo za provedbu Natječaja za sufinanciranje studentskih programa ima ocjenjivačku i provedbenu 

ulogu sukladno kriterijima vrednovanja programa iz Uputa o provedbi Natječaja Studentskog zbora 

Sveučilišta u Zagrebu za studentske programe.  

 

Financijska sredstva se dodjeljuju u iznosu koji je uvjetovan kvalitetom prijavljenog studentskog programa, 

brojem odobrenih studentskih programa te ukupnim iznosom sredstava predviđenih za ovu namjenu. 

 

Odobrena financijska sredstva će se isplaćivati na sastavnicu Sveučilišta u Zagrebu na kojoj studira prijavitelj 

programa. 

 

Predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu 

 

Mihovil Mioković 

 

Klasa: 2-5/ 33 
Urbroj: 069-21/02 
 
 
U Zagrebu 25. ožujka 2021. g. 

 

mailto:studentski.zbor@gmail.com

