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Temeljem članka 38. Statuta Studentskog zbora Filozofskog fakulteta u Rijeci donesenog na 
10. sjednici Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Rijeci održanoj 16. rujna 2008. 
Studentski zbor Filozofskog fakulteta u Rijeci raspisuje: 
 

NATJEČAJ STUDENTSKOG ZBORA FILOZOFSKOG FAKULTETA U RIJECI ZA FINANCIRANJE 

PROJEKATA STUDENTSKIH UDRUGA i/ili STUDENTSKIH INICIJATIVA FILOZOFSKOG FAKULTETA 

U RIJECI U LJETNOM SEMESTRU AKADEMSKE GODINE 2018./2019. 

 

1. CILJ NATJEČAJA 

Studentski zbor Filozofskog fakulteta u Rijeci (u nastavku: SZ FFRi) raspisuje ovaj natječaj 

kako bi potaknuo studente i studentice Filozofskog fakulteta u Rijeci na organizaciju i 

provođenje različitih programa koji će biti dostupni akademskoj zajednici i široj javnosti.  

 

2. OVIM NATJEČAJEM SUFINANCIRAT ĆE SE SLJEDEĆE KATEGORIJE AKTIVNOSTI: 

a) Znanstveno stručni programi, 

b) Društveno korisni projekti i  

c) Zabava (organizacija koncerata, filmskih ili literarnih večeri,  različiti nastupi, 

sportske aktivnosti i slično). 

 

3. NEĆE SE FINANCIRATI: 

a) Programi koji nisu u organizaciji studentskih udruga, grupe studenata i/ili 

studenata pojedinca Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 

b) Odlazak na stručne i sportske događaje, 

c) Nabava nastavne opreme i pomagala i  

d) Materijalni troškovi udruga. 

 

 

 

 



4. UVJETI PRIJAVE: 

a) Pravo na sudjelovanje imaju svi studenti i studentice Filozofskog fakulteta u Rijeci  

(neovisno o razini i vrsti studija) te aktivne studentske udruge Filozofskog 

fakulteta u Rijeci. 

b) Svaki student/studentica i/ili udruga imaju pravo na ovaj natječaj poslati samo 1 

(jednu) prijavu. 

c) Ukoliko student/studentica i/ili udruga pošalju više prijava na ovaj natječaj, sve 

prijave će biti odbijene iz formalnih razloga. 

d) Natječajem za financiranje studentskih programa u 2019. godini financiraju se 

aktivnosti koje se provode u periodu do kraja ljetnog semestra akademske godine 

2018./2019. (zaključno s 15.06.2019. godine). 

e) Na Natječaj nije moguće prijavljivati projekte Studentskog zbora Filozofskog 

fakulteta u Rijeci. 

f) SZ FFRi nije obavezan u 100% iznosu financirati prijavljeni projekt. Financijska 

sredstva se odobravaju nenamjenski uz obavezu korisnika na prilaganje okvirnog 

financijskog plana za prijavljivani projekt i prilaganje računa po završetku projekta 

po utrošenim dodijeljenim sredstvima.  

g) Maksimalan iznos kojega će SZ FFRi dodijeliti po prijavi je 800 kuna. 

h) Natječaj traje do 15.06.2019. godine u 23:59:59 sati, odnosno do isteka 

financijskih sredstava osiguranih za ovaj Natječaj (4.000,00 kuna) 

 

5. SADRŽAJ PRIJAVE 

a) Za prijavu je potrebno ispuniti obrazac za prijavu dostupan na mrežnim 

stranicama Filozofskog fakulteta u Rijeci. 

Uz Obrazac za prijavu potrebno je priložiti sljedeće: 

a) Potvrdu voditelja i svih članova organizacijskog odbora o statusu redovitih 

studenata na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 

b) Ako se traži retrogradna refundacija troškova (za aktivnosti koje su prethodile 

prijavi) potrebno je priložiti: 

a) Potvrdu o sudjelovanju ili provedbi projekta 

b) R1 račune za aktivnosti za koje se traži navedeni iznos 

c) Za buduće aktivnosti potrebno je priložiti: 

a) Program projekta 

b) Ponude/predračune za pojedine stavke projekta 



Prijave (obrazac i popratna dokumentacija) dostavljaju se putem elektronske pošte u .zip 

ili .rar formatu na adresu: szffri@gmail.com.  

 

6. PROCJENA PRIJAVA 

Sve pristigle prijave bit će evaluirane od strane neutralnog Povjerenstva koje će donijeti 

odluku o dodjeli sredstava. Povjerenstvo je sastavljeno od tri studenta (od kojih je najmanje 

jedan i član SZ FFRi). 

 

7. OBJAVA REZULTATA 

Odluku o dodjeli sredstava donosi Predsjednik Studentskog zbora Filozofskog fakulteta u 

Rijeci uz potvrdu Skupštine Studentskog zbora Filozofskog fakulteta u Rijeci. 

 

Studentski zbor Filozofskog fakulteta u Rijeci će e-mailom izvijestiti sve podnositelje molbi o 

rezultatu prijave na natječaj najkasnije 30 dana od dana primitka molbe. 

 

8. DOSTAVA EVIDENCIJE O POTROŠNJI: 

Evidenciju o potrošnji dobivenog iznosa (R1 račune) potrebno je dostaviti SZ FFRi najkasnije 

30 dana nakon završetka aktivnosti za koju je iznos utrošen. 

Ukoliko evidencija ne bude dostavljena u naznačenom roku, prijavitelj/udruga će izgubiti 

pravo prijave na istoimeni Natječaj u sljedećoj akademskoj godini. 

 

Sve ponude i računi moraju imati sljedeće podatke: 

Filozofski fakultet u Rijeci 

Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka 

OIB: 70505505759 

  

 

    Predsjednik Studentskog zbora Filozofskog fakulteta u Rijeci, 

Marko Berberović, univ. bacc. philol. germ. et inf. 

mailto:szffri@gmail.com

