
Temeljem članka 4. Pravilnika, Studentskog centra Split, o postupku provedbe javnog poziva 
za financiranje kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo 
provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima od 04. 
prosinca 2019. godine, Klasa: 012-01/19-01/08, Urbroj: 002-05-19-1, Povjerenstvo za 
provedbu javnog poziva za raspodjelu naknade 0,5% za studentske aktivnosti dana 04. prosinca 
2019. godine objavljuje  
 

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE STUDENTSKIH AKTIVNOSTI 
 

1. PREDMET I CILJEVI POZIVA 
 
Povjerenstvo za raspodjelu naknade 0,5% netoiznosa naknade izvođaču kod posredovanja pri 
obavljanju studentskih poslova za studentske aktivnosti, sukladno Zakonu o obavljanju 
studentskih poslova poziva:  

1. studentski zborovi sastavnica,  
2. studentske udruge  
3. student pojedinac  

 
da se prijave za financijsku potporu u provođenju aktivnosti ili projekata iz područja kulturnih, 
sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske 
organizacije te su isključivo namijenjene studentima, sukladno čl. 14., st. 3. Zakona o 
obavljanju studentskih poslova.  
 

2. VRSTA I VISINA FINANCIJSKE POTPORE 
 
Financijska sredstva koja se dodjeljuju putem ovog Poziva odnose se na financiranje kulturnih, 
sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske 
organizacije te su isključivo namijenjene studentskim aktivnostima.  
Ukupno planirana vrijednost Poziva iznosi 0,5% netoiznosa naknade izvođaču, koje Studentski 
centar Split prikuplja na žiro-računu posebne namjene i iznosi 679000 kn  
Povjerenstvo nakon provedenog postupka po javnom pozivu, donosi prijedlog raspodjele 
financijskih sredstava.  
Konačnu odluku o raspodjeli financijskih sredstava donosi povjerenstvo nakon žalbenog roka. 
 

3. TKO SE MOŽE PRIJAVITI NA POZIV 
 
Na Poziv se mogu prijaviti studentski zborovi sastavnica, studentske udruge i studenti 
pojedinci, kada su oni, u skladu s uvjetima poziva prihvatljivi prijavitelji.  
Poziv se ne odnosi na financiranje aktivnosti, programa i projekata trgovačkih društava, obrta, 
ustanova i zaklada. 
 

4. UVJETI ZA PRIJAVU NA POZIV 
 
Uvjeti ovog Poziva su:  

1. prijavitelj, student pojedinac morao je upisati tekuću akademsku godinu na Sveučilištu 
u Splitu i mora biti član student servisa  

2. prijavitelj, studentske udruge ako djeluju pri Sveučilištu u Splitu, ako su upisane u 
registar udruga Sveučilišta  

3. prijavitelji, studentski zborovi sastavnica, studentske udruge moraju djelovati na 



području Sveučilišta u Splitu 
4. da su osoba/e ovlaštene za zastupanje studentske udruge u mandatu;  
5. da se protiv studentske organizacije (udruge), odnosno odgovorne osobe ne vodi 

kazneni postupak;  
6. da nije u pitanju projekt koji se financiraju iz nekih drugih izvora financiranja pri 

Sveučilištu u Splitu. 
7. prijava na Poziv mora sadržavati sve podatke, dokumentaciju i popunjene obrasce 

određene Pozivom.  
8. Povjerenstvo neće razmatrati prijave udruga, skupina studenata, pojedinaca i studenskih 

zborova koji po prethodnom provedenom pozivu nisu dostavili dokumentaciju o 
utrošenim financijskim sredstvima 

 
5. SADRŽAJ PRIJAVE I DOKUMENTACIJA KOJU PRIJAVITELJ MORA 

PRILOŽITI UZ PRIJAVU 
 
Prijava na Poziv mora sadržavati:  
1.   Ispunjen  Obrazac za prijavu aktivnosti/projekata za dodjelu financijskih sredstava;  
2.  Ispunjen i potpisan obrazac – za prijavitelja studentsku udrugu – da udruga i odgovorna 
osoba nisu pravomoćno osuđene i protiv njih se ne vodi kazneni postupak;  
3.  Potvrda nadležne ispostave Porezne uprave o stanju duga 
4.  Troškovnik (financijski plan) projekta;  
5.  Potvrdu o statusu studenta nositelja 
6.  Neobavezni dio prijave: - materijali o prezentaciji rada prijavitelja - isječci iz novina, 
brošure, publikacije i slično.  
 

6. NAČIN PRIJAVE 
 
Prijava s potrebnom dokumentacijom podnose se isključivo preko online aplikacije 
Sva pitanja u vezi s Pozivom mogu se tijekom trajanja Poziva poslati na e-mail: 
projekti@scst.hr  
 

7. ROK PODNOŠENJA PRIJAVE 
 
Rok za podnošenje prijava na Poziv je do 17.12.2019. do 12:00h.  
Rok za obradu prijava je maksimalno 7 dana.  
Žalbeni rok je 3 dana od objave rezultata. 
 

8. AKTIVNOST I PROJEKT KOJI SE NEĆE RAZMATRATI 
 
Neće biti razmatrana prijava aktivnosti/projekta na Poziv kada:  
• je nepotpuna jer sadrži nečitljive dokaze, dokumentaciju i obrasce iz ovog Poziva;  
• ne zadovoljava uvjete Poziva iz točke 4. ovog Poziva;  
• je prijavljena na način suprotan točki 6. ovog Poziva.  
Prijavitelji čije prijave ne ispunjavaju propisane uvjete Poziva bit će objavljeni na internetskoj 
stranici Studentskog centra Splitu. 
 

9. MJERILA ZA OCJENJIVANJE I NAČIN PROCJENE AKTIVNOSTI 
/PROJEKTA 

 



Sukladno članku 7. Pravilnika, Studentskog centra Split, o postupku provedbe javnog poziva 
za financiranje kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo 
provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima od 04. 
prosinca 2019. godine, Klasa: 012-01/19-01/08, Urbroj: 002-05-19-1 
 

10. NAČIN OBJAVE ODLUKE O DODIJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA 
 
Odluku o dodijeli financijskih sredstava, objavljuje Povjerenstvo, na internetskoj stranici 
Studentskog centra Split. Na konačnu odluku o odobravanju/neodobravanju financijskih 
sredstava prijavitelji nemaju pravo podnošenja žalbi/prigovora. 
 

11. POTPISIVANJE UGOVORA O FINANCIRANJU AKTIVNOSTI/PROJEKTA  
 
S odabranim prijaviteljem kojem je odobrena financijska potpora Studentski centar Split će 
potpisati ugovor o financiranju aktivnosti/projekta.  
Financijska sredstva će biti doznačena odabranom prijavitelju sukladno zaključenom ugovoru.  
 

12. OBAVIJEST O OBJAVI POZIVA  
 
Ovaj Poziv objavljen je 04. prosinca 2019. godini na internetskoj stranici Studentskog centra 
Split  
 
Klasa: 053-01/19-01/310 
Urbroj: 002-05-19-1 
Split; 04. prosinca 2019. godine 

 
Povjerenstvo za provedbu javnog poziva: 

 
Tomislav Milošević, v.r. 

Mario Sesar, v.r. 
Simona Babić, v.r. 

Adriana Hrstić, v.r. 
Tanja Mihanović, v.r. 


