Temeljem članka 45. st. 1. Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Zadru, članka 6. Pravilnika
o financiranju Studentskog zbora, studentskih programa, projekata i drugih studentskih
aktivnosti te na temelju odluke Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Zadru donesene na
sjednici 21. ožujka 2022., Studentski zbor Sveučilišta u Zadru raspisuje

IZVANREDNI NATJEČAJ
ZA FINANCIRANJE STUDENTSKIH PROJEKATA, PROGRAMA I STUDENTSKIH
UDRUGA

I.
Pravo prijave na natječaj imaju svi studenti/ice Sveučilišta u Zadru (neovisno o razini
i vrsti studija) i studentske udruge registrirane pri Sveučilištu u Zadru.

II.
Pravo prijave na natječaj nemaju: studenti kojima je izrečena stegovna mjera za teške
stegovne prekršaje, studenti pojedinci koji su imenovani članovima povjerenstava za
evaluaciju projekata te studentske udruge koje nisu registrirane pri Sveučilištu u
Zadru.

III.
Prijava sadrži:
a) Obveznu dokumentaciju koja potvrđuje studentski status prijavitelja:
-

potvrda o upisu na studij na Sveučilištu u Zadru

b) Obrasce:
-

Za financiranje studentskih projekata A1 i A2 (ukoliko se na natječaj prijavljuje
pojedinac ili grupa studenata)
Za financiranje studentskih udruga B1 i B2 (ukoliko se na natječaj prijavljuje
udruga za financiranje njenog rada)

Obrasci se nalaze na poveznici.
c) Prilozi:
-

Predračuni i ponude za tražene usluge (minimalno 2 ponuđača)
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-

Dodatna pojašnjenja (ukoliko prijavitelj smatra da je potrebno)

IV.
Prijave se zaprimaju se od 28. ožujka do 17. travnja 2022. godine u 13:00 sati i to
isključivo u elektroničkom obliku putem e-mail adrese unizd.zbor@gmail.com.
V.
Prijave pristigle izvan zadanog roka ili/i s nepotpunom dokumentacijom neće se
uvažiti.
VI.
Uvjeti za prijavu na natječaj te kriteriji za evaluaciju studentskih projekata, programa
i studentskih udruga propisani su Pravilnikom o financiranju Studentskog zbora,
studentskih programa, projekata i drugih studentskih aktivnosti objavljenom na
internetskim stranicama Studentskog zbora

U Zadru, 28. ožujka 2022.

Predsjednik

Tin Meštrović
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