
 
 

 

 

 

 

NATJEČAJ 
za studentske programe u 2015. godini u 

KATEGORIJAMA  STUDENTSKIH PROGRAMA 

kako slijedi: 

 

 

 

1. Kulturna zbivanja 

A. Organizacija kulturnih zbivanja 

2. MeĎunarodna suradnja 

A. Organizacija međunarodnih studentskih skupova i susreta  

B. Aktivno sudjelovanje na međunarodnim studentskim skupovima i susretima  

3. Studentski mediji 

4. Stručni programi 

A. Tribine, predavanja i radionice 

B. Stručni susreti studenata  

C. Znanstveno-stručni radovi 

5. Športske aktivnosti 

A. Organizacija športskih susreta 

6. Ostalo 

A) Programi i aktivnosti koji doprinose promociji Sveučilišta, Studentskog zbora i    

studentskih aktivnosti 

 

 

 



 
 

 

Natječajem se neće financirati: 

1. Programi udruga građana koje nisu registrirane pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja 

i športa kao studentske udruge, odnosno pri Rektoratu Sveučilišta, strukovnih udruga i 

ostalih čija se djelatnost financira po zasebnim propisima u Republici Hrvatskoj 

(imaju zasebnu poziciju u drţavnom proračunu) 

2. Programi koji nisu rezultat studentskih aktivnosti i nisu bazirani na dobrovoljnom 

radu: 

3.      A) Studentske brucošijade i zabave 

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

                 C) Nabava nastavne opreme i pomagala  

 

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju studentske udruge s djelovanjem na području 

Sveučilišta kao i podruţnice Studentskog zbora Sveučilišta u Osijeku te pojedinci u statusu 

studenta na Sveučlištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijku. Fakultetski programi sudjeluju kao 

projekti pojedine podruţnice Studentskog zbora. 

 

Obrasci SZ-1, SZ-2, SZ-3 i SZ-4 sastavni su dio ovoga Natječaja. 

Podnositelji koji podnose više programa, Obrazac SZ-1 popunjavaju samo jedanput s time da 

pod točkom 1. (''šifra programa'') navedu šifre svih programa koje podnose i predaju u 

zasebnoj omotnici. U Obrascu SZ-3 navode se podaci bitni za rangiranje prioriteta projekta 

pojedine udruge/podruţnice. 

Obvezatnu  dokumentaciju uz obrazac SZ-1 čine: 

za udruge 

1. Rješenje o registraciji pri tijelu lokalne samouprave i Ministarstvu znanosti, 

obrazovanja i Športa, odnosno pri Rektoratu Sveučilišta u Osijeku 

2. Potvrda o upisanoj akademskoj godini 2014./2015. osobe ovlaštene za zastupanje 

3. Izvještaj o radu u protekloj godini 

za pojedince 

1. Ţivotopis 

2. Potvrda o upisanoj akademskoj godini 2014./2015. 

 

 



 
 

 

Popunjeni Obrazac SZ-2 se zajedno sa svom pripadajućom dokumentacijom (ponude, 

predračuni, mišljenja i preporuke projektu) predaju se u 3 tiskanih primjeraka + elektronski 

zapis (sve u jednoj  zasebnoj  kuverti) na elektroničkom mediju. 

Obvezatnu  dokumentaciju uz obrazac SZ-2 čine: 

- financijski dokumenti (ponude i predračuni) kojima se pravdaju stavke iz točke 12. Obrasca 

SZ-2 ("Struktura troškova"). Stavke za koje ne bude priloţena precizna financijska 

dokumentacija neće biti uzete u obzir pri evaluaciji projekta. 

Fakultativnu dokumentaciju ovog dijela čine: 

- mišljenja i preporuke izdane od strane sveučilišnih i drţavnih institucija, nevladinih udruga i 

međunarodnih organizacija nadleţnih za spomenutu problematiku, eminentnih akademskih, 

gospodarstvenih i drugih stručnjaka i tome slično. 

 

Pravilno  prijavljen program  mora sadrţavati: 

1. Obrazac SZ-1 + Obvezatna dokumentacija (u zasebnoj kuverti) 

2. Obrazac SZ-2 + Obvezatna i fakultativna dokumentacija (u zasebnoj kuverti) 

3. Svi podnositelji koji su u protekloj godini financirani iz Proračuna SZ-a, duţni su 

priloţiti potpuno financijsko izvješće svih financiranih programa  sa kopijama 

dokumentacije iz koje su vidljivi navedeni troškovi (Navedeni su već obaviješteni do 

objave ovog natječaja, kada im ističe i završni rok za dostavu navedene 

dokumentacije) . 

 

Rokovi za predaju programa: 

1. Programi podruţnica Studentskog zbora Sveučilišta u Osijeku, studentskih udruga i 

programi lokalnih odbora međunarodnih udruga te drugih organizacija na Sveučilištu 

(programe podnose s tim da sastave popis programa i listu prioriteta - Obrazac SZ-3) 

te studenata pojedinaca fizički se donose najkasnije do 21. travnja 2015. godine na 

adresu: 

Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Cara Hadrijana bb, 

31000 Osijek 

U terminima:  

 utorkom od 9:00 – 12:00 sati 

 petkom od 13:00 – 16:00 sati 

 



 
 

 

 

2. Natječaj, obrasci kao i upute za njihovo popunjavanje, nalaze se na WEB stranicama 

Sveučilišta www.unios.hr 

 

 

Napomene: 

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

 Oni koji ostvare pravo na potporu biti će pozvani na potpisivanje ugovora o suradnji, 

kojim će se pobliţe odrediti prava i obveze korisnika potpore. Studentski zbor 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku zadrţava pravo, putem svojih 

predstavnika, sudjelovati u organizaciji, odlučivanju, provedbi i medijskoj prezentaciji 

programa proporcionalno udjelu u financiranju programa. 

 Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internet stranicama Sveučilišta, a podnositelji 

će biti izviješteni i pisanim putem. 

 Podnositelji zahtjeva se obvezuju, ukoliko Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku bude sufinancirao njihov projekt, krajem kalendarske godine 

dostaviti financijsko izvješće o namjenski utrošenim sredstvima 

 Programi će biti financirani u maksimalnom iznosu od 2/3 od ukupno utrošenih 

sredstava za Program 

 

Po završetku realizacije studentskih programa voditelji programa duţan je Odboru za projekte 

i međunarodnu suradnju Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

dostaviti izvješće o provedbi programa zajedno s financijskim izvješćem u obliku obrazca SZ-

4 ovog Natječaja i to najkasnije mjesec dana od završetka programa. Obveznu dokumentaciju 

uz obrazac SZ-4 čine:  

- Financijski dokumenti (kopije računa) kojima se pravdaju stavke iz točke 8. obrasca 

SZ-4.   

Programi koji su završeni prije raspisivanja natječaja, izvještaj moraju dostaviti mjesec dana 

od zatvaranja natječaja. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Izvještavanje javnosti  

1. Korisnik je obvezan u izvještavanju javnosti o provedbi programa i njegovim 

rezultatima izričito navesti da je program podrţan sredstvima SZOS-a te istaknuti 

logotip SZOS-a na svim promotivnim i ostalim materijalima financiranoga programa. 

 

2. Ako se radi o sufinanciranoj izdavačkoj djelatnosti u primjerku izdanja primatelj je 

obvezan uz logotip SZOS-a istaknuti sljedeći tekst: "Tiskanje ove (navesti vrstu 

izdanja knjige/časopisa/brošure ili sl.) omogućeno je uz financijsku potporu 

Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Mišljenja 

izražena u ovoj (navesti vrstu izdanja) su mišljenja autora i ne izražavaju nužno 

stajalište Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku." 

 

3. Korisnik je suglasan da SZOS radi svoje promidţbe koristi podatke dobivene pri 

prijavi programa na Natječaj i objavljuje na svojim sluţbenim web stranicama i 

drugim oblicima javnoga priopćavanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Predsjednik Studentskog zbora 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: 

                                                                       Dino Bičvić, mag.oec. 

 


