Na temelju članka 18. stavka 4. Pravilnika o Studentskom zboru Sveučilišta u Mostaru,
Predsjedništvo Studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru na V. radnoj sjednici održanoj 7.
ožujka 2018. godine, donijelo je:

PRAVILNIK O FINANCIRANJU STUDENTSKIH PROJEKATA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Pravilnikom o financiranju studentskih projekata (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se
raspodjela financijskih sredstava Studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru (u daljnjem tekstu
Studentski zbor) za studentske projekte, postupak i provedba natječaja za financiranje
studentskih projekata i izvještavanje i evaluacija financiranih projekata.

II. RASPODJELA FINANCIJSKIH SREDSTAVA
Članak 2.
1) Sredstva Studentskog zbora su sredstva kojima Studentski zbor raspolaže sukladno
Pravilniku o Studentskom zboru Sveučilišta u Mostaru.
2) Financijska sredstva za studentske projekte dodjeljuju se sukladno proračunu Studentskog
zbora za razdoblje tekuće kalendarske godine.
Članak 3.
Financijska sredstva kojima raspolaže Studentski zbor dodjeljuju se u okviru natječajnog
postupka koji raspisuje Studentski zbor.
Članak 4.

1) Cilj dodjele financijskih sredstava je sufinanciranje studentskih projekata koji doprinose
kvaliteti studentskog života, studija te promiču ugled Sveučilišta u Mostaru.
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2) Prilikom raspodjele financijskih sredstava za studentske projekte posebna pozornost obratit
će se na kvalitetu, efikasnost, transparentnost, jednakost i nepristranost te promociju koja se
projektom ostvaruje za Sveučilište u Mostaru (u daljnjem tekstu: Sveučilište).
Članak 5.
1) Pravo sudjelovanja na natječaju za raspodjelu financijskih sredstava za studentske projekte
imaju studenti pojedinci kao nositelji projekta, studentske udruge i Studentski zborovi
ustrojbenih jedinica Sveučilišta, koji svoju djelatnost ostvaruju u sklopu Sveučilišta.
2) Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru ne može financirati terenske nastave studenata.
III. PROVEDBA NATJEČAJA
Članak 6.
1) Natječaj za studentske projekte raspisuje Studentski zbor.
2) Tekst natječaja objavit će se na web stranicama Studentskog zbora, oglasnoj ploči
Studentskog zbora kao i na odgovarajućim stranicama Studentskih zborova ustrojbenih
jedinica.
Članak 7.
1) Prijave na natječaj predaju se na obrascima koje izrađuje Studentski zbor.
2) Obrasci za natječaj objavit će se na web stranicama Studentskog zbora.
Članak 8.
1) Vrednovanje svih prijavljenih projekata uslijedit će odmah po zatvaranju natječaja.
2) Rezultati natječaja objavit će se u roku od 15 dana od zatvaranja natječaja na način iz
stavka 2. članka 6.
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IV. ODBOR ZA EVALUACIJU
Članak 9.
1) Vrednovanje prijavljenih projekata vrši Odbor za evaluaciju.
2) Predsjedništvo Studentskog zbora bira, između članova Predsjedništva, članove odbora za
evaluaciju, najkasnije osam dana prije raspisivanja natječaja za financiranje studentskih
projekata.
3) Odbor za evaluaciju čini sedam članova. Prilikom izbora članova odbora za evaluaciju
vodit će se računa o načelu pravične zastupljenosti članova Studentskih zborova ustrojbenih
jedinica.
4) Odbor za evaluaciju odluke donosi većinom glasova svih članova odbora.
5) Član odbora za evaluaciju ne može biti podnositelj projekta, osim u slučaju kad je
podnositelj projekta Studentski zbor ustrojbene jedinice. U tom slučaju, taj član će se izuzeti
od glasovanja prilikom odlučivanju o projektu Studentskog zbora ustrojbene jedinice čiji je
član.
Članak 10.
1) Odbor za evaluaciju vrši vrednovanje prijavljenih projekata i Predsjedništvu Studentskog
zbora podnosi Nacrt prijedloga raspodjele financijskih sredstava za financiranje studentskih
projekata.
2) Predsjedništvo Studentskog zbora donosi Prijedlog raspodjele financijskih sredstava za
financiranje studentskih projekata te se isti objavljuje na web stranicama Studentskog zbora.
Od trenutka objave počinje žalbeni rok od 3 dana.
3) Odbor nakon razmatranja žalbi podnosi Predsjedništvu novi Prijedlog raspodjele
financijskih sredstava za financiranje studentskih projekata. Predsjedništvo na sjednici na
temelju prijedloga donosi Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za financiranja
studentskih projekata čime se završava natječaj.
Članak 11.

Studentski zbor financira projekte u maksimalnom iznosu do 60% od ukupne vrijednosti
projekta.
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V. KRITERIJI ZA VREDNOVANJE STUDENTSKIH PROJEKATA
Članak 12.
1) Vrednovanje studentskih projekata odbor za evaluaciju izvršit će na temelju sljedećih
kriterija:
1. Unaprjeđenje studentskog standarda – pod ovim kriterijem podrazumijeva se značaj
projekta za studentski standard, unaprjeđenje nastavnih i izvannastavnih sadržaja i
mogućnosti studenata, te podizanje kvalitete obrazovanja studenata.
2. Stručnost – ovim kriterijem odbor će procijeniti usklađenost projekta s područjem
djelovanja nositelja projekta.
3. Inovativnost – ovim kriterijem odbor će procijeniti značaj projekta sa stajališta
inovativnosti, razvoja novih ideja i kreativnosti projekta.
4. Sufinanciranje – na temelju ovog kriterija odbor procjenjuje značaj i važnost projekta kroz
financijsku podršku od strane drugih partnera projekta, kako bi se uvidjelo koliko kvalitetu i
prepoznatljivost projekt ostvaruje.
5. Ciljana skupina – na osnovu ovog kriterija odbor dodjeljuje bodove na osnovu broja
studenata koji će ostvariti stručni napredak na osnovu projekta.
6. Aktivnosti organizatora – na osnovu ovog kriterija odbor dodjeljuje bodove na osnovu
broja aktivnih studenata koji organiziraju projekt, posebno razmatrajući radi li se o udruzi
studenata
7. Trajanje projekta – odbor će vrednovati projekt sukladno planiranom vremenu trajanja kao
i sadržaju projekta tijekom predviđenog vremena održavanja projekta.
8. Tradicija – temeljem ovog kriterija odbor će razmotriti značaj projekta sa stajališta njegove
tradicije održavanja, uspješnosti i opravdanosti financiranja zbog efikasnog odvijanja projekta
više puta.
9. Promocija – na osnovu ovog kriterija odbor će vrednovati projekt na osnovu njegovog
potencijala za promociju Studentskog zbora i Sveučilišta u široj društvenoj zajednici.
10. Provedivost – odbor će vrednovati projekt na osnovu mogućnosti realizacije prijavljenog
projekta.
11. Međunarodni karakter projekta – odbor će vrednovati projekt na osnovu njegovog značaj
za razvoj Sveučilišta na međunarodnom planu, njegov značaj za ostvarenje različitih
programa razmjene te ostvarenja suradnje s drugim sveučilišnim centrima iz drugih gradova i
zemalja.
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2) Odbor za evaluaciju svaki od navedenih kriterija iz prethodnog stavka ovog članka
vrednovat će od 0 do 5 bodova.
3) Nakon utvrđivanja broja bodova svih projekata, odbor za evaluaciju izvršit će raspodjelu
financijskih sredstava za svaki projekt razmjerno broju ostvarenih bodova, sukladno iznosu
sredstava Studentskog zbora namijenjenih za financiranje studentskih projekata.
Članak 13.
Predsjedništvo Studentskog zbora, na sjednici na kojoj donosi Odluku o raspodjeli
financijskih sredstava za studentske projekte,pored kriterija iz prethodnog članka može
raspodijeliti dodatnih bodova za projekte od iznomnog značaja za Sveučilište.

VI. OBVEZE NOSITELJA STUDENTSKIH PROJEKATA
Članak 14.
1) Svaki projekt koji se financira putem natječaja dužan je Studentski zbor u svakom vidu
komunikacije s javnošću (posebice promotivni materijali) istaknuti kao partnera, sponzora ili
suorganizatora ovisno o konceptu projekta.
2) Studentski zbor ovlašten je radi svoje promocije koristiti podatke navedene u prijavi na
natječaj, izuzev osobnih podataka te iste objavljivati na svojim web stranicama i drugim
oblicima javnog priopćavanja.
Članak 15.

Vizualni identitet Studentskog zbora (logo) na raspolaganju je svim nositeljima studentskih
projekata i kao takav mora biti istaknut na promotivnim materijalima. Primjerak promotivnih
materijala sastavni je dio izvješća kojeg je nositelj projekta obvezan podnijeti.
Članak 16.
Nositelj projekta koji se financira iz proračuna Studentskog zbora dužan je najmanje 7 dana
prije početka provođenja projekta Studentskom zboru najaviti sva događanja.
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Članak 17.
1) Svi nositelji projekata financiranih sredstvima Studentskog zbora moraju podnijeti izvješće
o održanom projektu Studentskom zboru najkasnije 30 dana od završetka projekta.
2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, nositelj projekta može podnijeti izvješće u dodatnom
roku od 30 dana ukoliko je bio spriječen objektivnim razlozima, što je dužan i dokazati.
3) Izvješće o održanom projektu mora sadržavati kopiju računa koji dokazuju trošenje
dodijeljenih sredstava, dokaz o ispunjavanju obveza nositelja projekta sukladno ovom
Pravilniku te kratak opis sadržaja projekta.
4) Nositelj projekta koji ne izvrši obveze sukladno ovom članku gubi pravo apliciranja na
buduće natječaje Studentskog zbora, te je dužan vratiti dodijeljena sredstva na račun
Studentskog zbora.

VII. PROJEKTI STUDENTSKIH ZBOROVA USTROJBENIH JEDINICA
Članak 18.

Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na financiranje studentskih projekata od Studentskog
zbora Sveučilišta u Mostaru analogno se primjenjuju na projekte financirane od Studentskih
zborova ustrojbenih jedinica Sveučilišta.
Članak 19.
Ukoliko se studentski projekt financira iz sredstava više Studentskih zborova ustrojbenih
jedinica, svaki od Studentskih zborova ustrojbenih jedinica sufinancirat će projekt razmjerno
broju studenata s njegove ustrojbene jedinice te značaju projekta za studente te ustrojbene
jedinice.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 20.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
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SVEUČILIŠTE U MOSTARU
STUDENTSKI ZBOR
Broj: 01-259/18
Mostar, 7.3.2018.
Predsjednik Studentskog zbora:

Marko Džoić
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