
 
 

 

KLASA: 003-01/20-01/11 

URBROJ: 2170-57-01-20-135 

U Rijeci, 8. prosinac 2020. 

JAVNI POZIV 

Za potrebe provođenja Natječaja studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci za financiranje studentskih programa u 2021. 
godini (u daljnjem tekstu: Natječaj), mole se svi studenti Sveučilišta u Rijeci zainteresirani za rad u povjerenstvima za 

evaluaciju studentskih programa koji će biti prijavljeni na Natječaj da se jave za članove i njihove zamjenike. 

I. 

Ukupno potreban broj studenata 22. 

U povjerenstvo za prigovore potrebno je imenovati 3 člana i 3 zamjenika – period rada – 1. do 15. veljače 2021. 

U povjerenstva na razini sastavnica potrebno 8 članova i 8 zamjenika – period rada - 19. do 26. siječnja 2021. 

II. 

Uvjet za prijavu je da student nije član studentske organizacije koja prijavljuje projekt na Natječaj, odnosno da kao 

student pojedinac ili član grupe studenata ne prijavljuje projekt na Natječaj. 

III. 

Naknada za rad u povjerenstvu iznosi 120,00 kn neto, a procijenjeno vrijeme potrebno za evaluaciju je 4 sata. 

IV. 

Povjerenstvo je u svom radu dužno voditi se Pravilnikom o radu povjerenstava Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci 

i studentskih zborova sastavnica Sveučilišta u Rijeci (Klasa: 003-01/19-01/13 Urbroj: 2170-57-01-19-277, od 19. 

prosinca 2019. godine), a evaluacija se vrši putem online aplikacije u periodu 19. do 26. siječnja 2021. 

V. 

Rok za prijavu na javni poziv je utorak 15. prosinac 2020. godine. 

VI. 

Potrebna dokumentacija: 

- CV u europass formatu člana i zamjenika 

- Molba u tijelu elektroničke pošte s naznakom povjerenstva (prigovori ili razina sastavnice) 

- Potvrda o statusu studenta Sveučilišta u Rijeci iz sustava e-građanin za člana i zamjenika 

Prijave se podnose slanjem dokumentacije na email ured@sz.uniri.hr, uz obvezatno navođenje naslova poruke 

„Natječaj SZSUR 2021. povjerenstvo“ 

U prijavi se šalje dokumentaciju za člana i zamjenika u paru. 

VII. 

Skupština SZSUR zadržava diskrecijsko pravo odabira prijavljenih. 

Predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, 

Leopold Mandić 

https://europa.eu/europass/hr
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