Na temelju članka 12. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN
71/07 ) i članka 37. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, a na prijedlog Studentskog zbora
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Senat Sveučilišta na sjednici održanoj dana 30. listopada
2007. godine, donosi

PRAVILNIK
O FINANCIRANJU PROJEKATA I PROGRAMA STUDENTSKIH UDRUGA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način dodjeljivanja sredstava za financiranje projekata
i programa studentskih udruga i pojedinih studenata. Projekti se mogu predlagati iz svih
znanstvenih područja, umjetničkog područja te iz sporta.
Članak 2.
(1) Za dodjelu sredstava iz članka 1. ovog Pravilnika natjecati se mogu sve studentske udruge
koje su upisane u Upisnik studentskih udruga Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, odnosno
studentske udruge koje djeluju na Sveučilištu, a upisane su u Upisnik studentskih udruga
Ministarstva znanosti i tehnologije te studenti pojedinačno.
(2) Za dodjelu sredstava iz članka 1. ovog Pravilnika ne mogu se natjecati studentske udruge
ili studenti koji nisu ispunili obvezu završnog financijskog izvješća o sredstvima dodijeljenim
u prethodnoj proračunskoj godini.
Članak 3.
(1) Javni natječaj za dodjelu sredstava iz članka 1. ovog Pravilnika raspisuje Studentski zbor
Sveučilišta, u pravilu jednom godišnje.
(2) Tekst natječaja sadrži kriterije za procjenu projekata i programa, kao i obrasce za prijavu.
Članak 4.
(1) Procjenu projekata i programa vrši povjerenstvo sastavljeno od tri predstavnika koje
izabire Studentski zbor Sveučilišta na i dva predstavnika koje izabire Senat sveučilišta.
Studenti se biraju na način da se jedan student bira iz studija humanističkog znanstvenog
područja, jedan iz studija umjetničkog područja, a jedan iz studija polja ekonomije.
(5) Povjerenstvo osniva Studentski Zbor Sveučilišta.
Članak 5.
(1) Procjena projekata i programa vrši se temeljem prethodnog mišljenja predsjedništva
studentskog zbora za programe udruga koje djeluju na području sjedišta sveučilišta,
(3) Studentski zbor dužan je dati mišljenje u roku od osam dana od dostavljenog zahtjeva. U
protivnom, njihovo će se mišljenje smatrati pozitivnim.

Članak 6.
(1) O dodjeli sredstava iz članka 1. ovog Pravilnika Senat Sveučilišta donosi odluku, sukladno
procjeni iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika, a na prijedlog Studentskog zbora Sveučilišta.
(2) Odlukom se utvrđuje naziv projekta, odnosno programa i iznos sredstava koja se dodje
ljuju, obveza dostave kvartalnih financijskih izvješća i završnog financijskog izvješća.
(3) Temeljem odluke iz stavka 2. ovog članka rektor će sklopiti ugovor o dodjeli sredstava za
financiranje projekata i programa studentskih udruga, odnosno pojedinih studenata.
Članak 7.
Odluka i procjene projekata objavljuju se na web stranicama Sveučilišta.
Članak 8.
(1) Udruga, odnosno student koji su sukladno članku 6. ovog Pravilnika, ostvarili pravo na
sredstva iz članka 1. ovog Pravilnika, zadržavaju to pravo sve dok ispunjavaju obveze iz
ugovora.
(2) U slučaju da udruga, odnosno student ne dostave kvartalno financijsko izvješće, završno
izvješće ili da nenamjenski troše dodijeljena sredstva, Sveučilište će obustaviti doznačivanje
sredstava po ugovoru.
(3) U slučajevima iz stavka 2. udruga, odnosno student obvezni su vratiti sredstva za koja nisu
podnijeli financijsko izvješće, a u slučaju nenamjenskog trošenja ukupni iznos doznačenih
sredstava.
Članak 9.
Sastavni dio ovog pravilnika su obrazac za prijavu programa i ogledni primjerak strukture
programa.
Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i web stranicama Sveučilišta.
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