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Kategorije za sufinanciranje studentskih programa 

Na Natječaj za sufinanciranje studentskih programa (u nastavku: Natječaj) se mogu prijaviti 

programi unutar sljedećih kategorija: 

1. Znanstveno-istraživački projekti  

2. Popularizacija znanosti i edukacija  

3. Sportske aktivnosti  

4. Kulturna i društvena događanja 

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju svi studenti Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu (u nastavku: PMF). 

Na Natječaj se ne mogu prijaviti: 

1. Studentski zbor PMF-a te studentske organizacije, pojedinci ili grupe studenata izvan 

PMF-a   

2. Prijavitelji ili programi koji nemaju dostavljen Obrazac za izvješće programa od 

prethodnog natječaja ako su na istome sudjelovali 

3. Programi čiji je prijavitelj član Povjerenstva za provedbu Natječaja 

Ovim Natječajem neće se sufinancirati: 

1. Programi koji se odvijaju izvan roka propisanog Natječajem 

2. Programi čiji zatraženi iznos nije unutar dozvoljenog iznosa propisanog Natječajem 

3. Programi koji nisu rezultat studentskih aktivnosti i nisu bazirani na volonterskom radu 

4. Odlazak na stručne prakse ili terenske nastave u sklopu redovne nastave 

5. Nabava bilo kakve opreme i pomagala koja je prijavitelju na raspolaganju i moguće je 
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nabaviti na nadležnom odsjeku fakulteta, od udruge ili partnera projekta, izuzev: 

• Potrošni uredski i laboratorijski materijal (papir, epruvete, kemijske itd.) 

• Zaštitna oprema (rukavice, naočale, maske itd.) 

• Sitna elektronička i informatička oprema u iznosu do 500 kuna (SD kartice, USB 

memorije itd.) 

6. Troškovi popravka postojeće opreme i nabava korisničkih licenci 

 

Ukupna vrijednost Natječaja i dozvoljeni traženi iznos 

Za dodjelu financijskih sredstava programima u okviru Natječaja raspoloživ iznos je 

50.000,00 kuna.  

Iznos financijskih sredstava za dodjelu programima u okviru Natječaja potvrđen na sjednici 

Studentskog zbora i Fakultetskog kolegija se objavljuje na internet stranicama Studentskog zbora 

PMF-a: https://www.pmf.unizg.hr/studenti/studentski_zbor_pmf-a. 

Najveći mogući iznos traženih sredstava za sufinanciranje pojedinog programa je 6.000,00 

kuna. Zatraženi iznos sufinanciranja prijavljenog programa ovim Natječajem ne smije prelaziti 

navedenu svotu te sukladno tome prijava neće biti razmotrena ako traženi iznos prijeđe navedenu 

gornju granicu. 

 

Rokovi propisani Natječajem 

Prijava programa na Natječaj otvorena je od datuma raspisivanja Natječaja te traje 8 dana, 

odnosno od 22. lipnja 2022. do zaključno 30. lipnja 2022. godine. Naknadne prijave neće se 

razmatrati. 

Rezultati Natječaja bit će objavljeni na internet stranici Studentskog zbora PMF-a:  

https://www.pmf.unizg.hr/studenti/studentski_zbor_pmf-a. 

https://www.pmf.unizg.hr/studenti/studentski_zbor_pmf-a
https://www.pmf.unizg.hr/studenti/studentski_zbor_pmf-a
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Prijavitelji kojima budu dodijeljena financijska sredstva za provedbu programa dužni su 

provesti program do 31. prosinca 2022. godine te potom predati cjelovito izvješće o provedenim 

aktivnostima. Rok za predaju ispunjenog Obrasca za izvješće programa je 5. siječnja 2023. 

godine zaključno s tim datumom.  

 

Postupak prijave programa 

Pravilno prijavljen program sadržava sljedeću dokumentaciju: 

1. Ispunjen Obrazac za prijavu programa 

2. Potvrdu da je prijavitelj programa upisan u akademsku godinu 2021./2022. na PMF-u 

3. Financijsku dokumentaciju ne stariju od 6 mjeseci naslovljenu na PMF (minimalno 2 

ponude ili predračuna za svaku stavku troškovnika ili priloženo obrazloženje 

nepostojanja ponude) kojom se pravdaju stavke troškovnika u Obrascu za prijavu 

programa 

4. Fakultativna dokumentacija: mišljenja i preporuke za prijavljeni program i/ili voditelja 

programa 

Stavke troškovnika za koje nije priložena financijska dokumentacija neće se uzimati u obzir 

prilikom procjene programa i dodjele financijskih sredstava. 

Prijava sa svom pripadajućom dokumentacijom šalje se mailom na adresu Studentskog zbora 

PMF-a: studentski.zbor.pmf@gmail.com s nazivom predmeta „Natječaj za sufinanciranje 

programa SZPMF-a 2022 - Prijava“ do isteka roka za prijavu. 

Sva dokumentacija vezana za Natječaj i potrebni obrasci nalaze se na internet stranici 

Studentskog zbora PMF-a: https://www.pmf.unizg.hr/studenti/studentski_zbor_pmf-

a/natjecaj_za_sufinanciranje. 

  

mailto:studentski.zbor.pmf@gmail.com
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Dodjela i korištenje financijskih sredstava  

Iznos financijskih sredstava dodijeljenih programu određuje se prema broju ostvarenih 

bodova koje dodjeljuje Povjerenstvo za provedbu Natječaja koristeći Tablicu za vrednovanje 

programa. Članove Povjerenstva čini dvoje studenata imenovanih od strane Studentskog zbora 

PMF-a i jedan član iz redova znanstveno-nastavnog osoblja koje imenuje dekan PMF-a. 

Povjerenstvo Studentskom zboru PMF-a podnosi prijedlog raspodjele financijskih sredstava 

namijenjenih za financiranje studentskih programa. Prijedlog se izglasava i zatim objavljuje te je 

javno dostupan na službenim stranicama Studentskog zbora PMF-a i raspisuje se rok primanja 

žalbi. 

Nakon razmatranja žalbi, Povjerenstvo Studentskom zboru PMF-a podnosi novi prijedlog, 

nakon čega se donosi konačan prijedlog raspodjele financijskih sredstava namijenjenih za 

financiranje studentskih programa. Zatim odluku o raspodjeli financijskih sredstava programima 

u okviru Natječaja donosi Fakultetski kolegij na prijedlog Studentskog zbora PMF-a. 

Korisnici financijskih sredstava dodijeljenih programima u okviru Natječaja Studentskog 

zbora PMF-a dužni su poštivati odredbe propisane natječajnom dokumentacijom te se dodijeljena 

sredstva pojedinom programu smiju trošiti unutar roka propisanog za provedbu programa. 

Razdoblje prihvatljivosti troškova studentskih programa je od 6. svibnja 2022. do 31. 

prosinca 2022. Sredstva dodijeljena programima nije moguće koristiti prije konačne odluke o 

raspodjeli financijskih sredstava.  

Korištenje financijskih sredstava treba se provoditi prema uputama opisanim u dokumentu 

Hodogram za korištenje financijskih sredstava. 

U slučaju izmjena u provedbi programa, prijavitelj programa dužan je pravodobno 

obavijestiti i zatražiti odobrenje Studentskog zbora PMF-a putem maila.  Izmjene za koje je 

potrebno tražiti odobrenje su: 

1. Izmjene troškova u iznosu većem od 15% od navedenih u troškovniku Obrasca za prijavu 
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programa 

2. Značajnije promjene aktivnosti koje će se provoditi unutar prijavljenog programa 

3. Promjena mjesta i datuma provedbe programa 

Oni koji ostvare pravo na potporu obvezuju se istaknuti logo Studentskog zbora PMF-a i 

PMF-a tijekom provedbe programa na za to predviđenim mjestima, poput promotivnih 

materijala, prilikom predstavljanja ili komunikacije s medijima. Studentski zbor PMF-a zadržava 

pravo, putem svojih predstavnika u organizacijskom tijelu programa, sudjelovati u organizaciji, 

provedbi i medijskoj prezentaciji programa. 

 

 

Predsjednik Studentskog zbora PMF-a 

 

Luka Cavaliere Lokas 


