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PLAN I PROGRAM RADA SZSUR 2021. 

UVOD 
 

Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci je nestranačko, nepolitičko tijelo studenata Sveučilišta u Rijeci ustrojen temeljem Zakona o studentskom zboru 

i drugim studentskim organizacijama („Narodne Novine“ 71/2007). Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci ravnopravno sudjeluje u tijelima uprave 

Sveučilišta, štiti studentski standard, brine o provedbi i kvaliteti studijskih programa, pomaže studentskim organizacijama,  udrugama  kroz Ured 

za udruge  Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci . 

Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci čine predstavnici i predstavnice svih studijskih područja i predstavnika svih studentskih zborova sastavnica 

Sveučilišta u Rijeci s pravom glasa te voditelji ureda, predstavnici u Senatu i studentski pravobranitelj Sveučilišta bez prava glasa. 

 

Procjena studentskih potreba i 

problema: 

kroz procjenu potreba, 

kontinuirano praćenje i 

komunikacija sa studentima 

- Organiziranje i djelovanje radne skupine za 

procjenu potreba studenata i detektiranje 

problema s kojima se oni susreću (vezano uz 

studentski rad i studentski standard, ali i uz 

kvalitetu nastave) 

Ured za studentski 

standard  

Ured za IT 

Svi studentski predstavnici na 

sveučilišnoj razini i na 

fakultetskim razinama 
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- Procjena potreba kroz: anketiranje na 

fakultetima, intervjue, ankete i on line 

ankete, fokus grupe i sastanke (fakultetski 

studentski predstavnici sa SZSUR-om rade 

fokus grupe/ sastanke sa studentima) 

 

- Sastanak sa studentskim  predstavnicima 

zborova sastavnica (tematska sjednica); 

predstavnici organiziraju sastanke na svojim 

fakultetima. 

- Sastanak s domskim odborima s ciljem 

praćenja studenskog standarda u 

studentskim naseljima -   

 

− Izrada mobilne aplikacije 

Ovu aktivnost spojiti s 

procjenom potreba vezanom 

uz studentski standard 
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Aktivnosti vezane uz izmjene 

Zakona o studentskom zboru 

- Radni sastanak zainteresiranih studentskih 

predstavnika o izmjenama Zakona 

 

- Formiranje radne skupina koja će proučavati 

primjere dobre prakse uključenosti 

studenata u inozemstvu te izraditi pregled s 

prijedlozima (policy brief ili memo) 

 

-  (proučit će različite modele studentskog 

predstavništva) 

 

- Predstavljanje prijedloga za izmjene zakona 

Rektorskom zboru, Senatu i zainteresiranim 

studentima i udrugama 

Predstavnici u HSZ-

u 

Ured za znanost,  

 

Prodekani za nastavu 

sastavnica Sveučilišta 
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- Poticanje rasprave radne skupine pri MZO 

koja će raditi na izmjenama Zakona o 

studentskom zboru.  

 

 

 

 

Narativni dio - opis financiranih aktivnosti SZSuR-a u 2021. godini 

1. Projekt Kišobran 

Projekt je potpuno konstruiran tijekom akademske godine 2017./2018., kada je donesena odluka na skupštini SZSuR-a o potrebi 

širenja medijskih studentskih kanala, osim Radio SOVA-e, na novinarsku te video sekciju. Odlučilo se spojiti sve medije pod jedan 

projekt, te kroz isti financirati opremu potrebnu za rad tijekom jedne kalendarske godine, uz isključivanje mogućnosti financiranja 

honorara. Ustroj Kišobrana čine voditelji pojedinačnih medija, a aktivnosti medija jesu: 
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- pokrivanje priča i aktivnosti iz područja studentskog aktivizma, obrazovanja, znanosti, volontiranja i sl. 

- Redovita objava sadržaja na internetskoj stranici 

- Promocija SZSuR-a kroz redovito izvještavanje o projektima i aktivnostima 

- Inovativno novinarstvo s naglaskom na unaprijeđenje studentskog života  

itd. 

Projektom će se financirati grafička obrada materijala, prijevoz opreme i izvjestitelja, tiskanje materijala, nabava uređaja potrebnih za 

rad sukladno financijskom planu usvojenom na skupštini SZSuR-a i druge stavke neophodne za održavanje. Planirani trošak je 

100,000.00 kn što uključuje nabavu opreme, održavanje radionica za polaznike communis kolegija u sklopu Kišobrana, naknada za 

glavnog urednika Kišobrana te predviđeni troškovi terenske nastave za sve polaznike. Također u planirani trošak su predviđeni i 

honorari za studente/studentice voditelje na Radio Sovi te sve materijalne troškove kroz tekuću kalendarsku godinu.  

2. Student Day Festival 

Ovo je 12. godina održavanja SDF-a, te se i dalje planiraju provesti popratne aktivnosti koje daju naglasak na studentski rad, 

angažman i potencijal. Održati će se revijalna utakmica Grada Rijeke i Sveučilišta u Rijeci, a prethodi mu Culture Week i Znanstvene 

crtice, uz humanitarne aktivnosti u suradnji sa studentskim udrugama (prošle godine: Rotaract i Leo club). Tjedan posvećen 

studentima zaključuje se koncertom koji je besplatan za sve posjetitelje, a upravo ovaj događaj privuče najveći broj studenata.   

Ovo je najveći i najdugovječniji projekt SZSuR-a te veliki dio aktivnosti od ožujka do svibnja odnosi se na pripremu festivalskog i 

kulturno-humanitarnog dijela. Za sam događaj potrebno je prikupiti 30 volontera, koji će biti na raspolaganju u organizaciji, a svim 
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volonterima osiguravaju se volonterski sati putem knjižica. Planira se uložiti iznos od 350, 000.00 kn, uz naglasak na sponzorstva 

vanjskih partnera, a ove godine se poseban naglasak stavlja na konkretniju organizaciju Dana studentskih udruga Sveučilišta u Rijeci. 

Neophodno je studentskim udrugama ponuditi mjesto gdje će moći prikazati svoje projekte, ali isto tako je veoma važno zajedničkom 

suradnjom osigurati veću promociju Dana kako bi se privukao veći broj studenata i studentica.  

  

3. Kamp za brucoše 

Jedinstveni projekt na Sveučilištu, s ciljem edukacije brucoša o njihovim pravima, obavezama, mogućnostima i prilikama na 

Sveučilištu, te upoznavanje s načinom ustroja i funkcioniranjem Sveučilišta. Studenti također imaju priliku razgovarati nasamo sa 

studentskim predstavnicima s vlastite sastavnice i doznati specifičnosti o svojem studiju, te imaju priliku položiti tečaj oživljavanja u 

organizaciji studenata MedRi. Također, imaju priliku okušati se u sportskim aktivnostima, a navečer ih očekuje zabavan sadržaj. 

Projekt traje 4 dana, a održava se u Uvali Scott u Kraljevici, zadnji vikend u rujnu prije početka akademske godine. Oglašavanje 

projekta odvija se od mjeseca lipnja do rujna. Planirani iznos za organizaciju je 35,000.00 kn, a uključuje trošak smještaja volontera, 

prijevoz, trošak prehrane studenata, prijevoz  predavača. 

4. RiStart 

Inicijativom studenata studentske udruge Medicinskog fakulteta u Rijeci, FOSS, započet je projekt, RiStart, usmjeren na uvježbavanja 

osnova osnovnog održavanja života. Program je namijenjen studentima Sveučilišta u Rijeci koji u svom kurikulumu nemaju kolegij 

prve pomoći i srednjoškolskom uzrastu. Cilj projekta je edukacija cjelokupne zajednice te poticanje i prihvaćanje odgovornosti osoba 
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za svoje zdravlje, usvajanje po zdravlje korisnih i mijenjanje po zdravlje štetnih navika te aktivno uključivanje studenata u promicanju 

prevencije. RiStart je tečaj osnovnog održavanja života (Basic LifeSupport, BLS) uz korištenje vanjskog automatskog defibrilatora 

(Automated External Defibrillation, AED), a cilj je osposobljavanje i educiranje osoba izvan medicinske struke o adekvatnom izvođenju 

osnovnog održavanja života. Iznenadna srčana smrt još uvijek je jedan od vodećih uzroka smrti u Europi koju doživi oko 350 000 - 

700 000 osoba godišnje, oboljeli od šećerne bolesti su među najugroženijim osobama. Rana intervencija prisutnih očevidaca, do 

dolaska hitne pomoći, predstavlja jedan od glavnih čimbenika koji može čak učetverostručiti mogućnost preživljavanja upravo u tim 

situacijama. Međutim, zbog neznanja i straha da će naškoditi, ta neophodna pomoć poražavajuće često se ne pruža. Upravo iz tog 

saznanja RiStart tečaj želi omogućiti studentima i srednjoškolcima stjecanje vještina, sigurnosti i znanja kojima bi nekome mogli 

spasiti život. Po završetku tečaja pristupnici dobivaju certifikate Simulacijskog centra-Kabineta vještina Medicinskog fakulteta u Rijeci 

o položenom tečaju. Tečaj će se provoditi kroz travanj i svibanj 2017. godine. Program, u trajanju od četiri sata, započinje uvodnim 

predavanjem o kardiovaskularnom arestu i teoretskom upoznavanju s postupkom osnovnog održavanja života (BLS), nakon čeka 

pristupnici podijeljeni u grupama od petero osoba pristupaju praktičnom uvježbavanju postupka na lutkama sa svojim 

demonstratorom. Predstavljanje i provođenje projekta podržali su prošle godine Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci, Nastavni zavod 

za javno zdravstvo PGŽ-a i Hrvatska liječnička komora. Za 2021. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 10.000,00 kn 

5. UNIRI brucošijada 

Projekt je zamišljen kao doček studenata na Sveučilište u Rijeci kroz zabavu i druženje, a ove godine je Brucošijada osmišljena u 

kombinaciji s početkom Adventa na Kampusu te će se održati u prosincu te na taj način zatvoriti period studentskih brucošijada. 
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Također, ove godine Sveučilišna brucošijada će se održati na Kampusu u šatoru. Besplatna je za sve posjetitelje, a na projektu 

volontira približno 15 volontera. Planirani budžet je 40,000.00 kn 

6. Wings for Life 

Wings for Life je globalni pokret za prikupljanje sredstava za liječenje amiotrofične lateralne skleroze (ALS), te se ova utrka održava 

u Zadru u svibnju. Protekle dvije godine, bili smo najveći studentski tim na svijetu, te nam je cilj održati se  svojim vjerovanjem u dobar 

i pozitivan cilj ove utrke. Priprema ovog projekta traje 5-6 mjeseci potrage za sponzorima, organizacije prijevoza i majica tima. 

Planirani trošak je 50,000.00 kn, a ove godine planira se uska suradnja s Pomorskim fakultetom. 

7. Prijedlog mjera za poticanje studentskog aktivizma 

Studentski aktivizam sve je važnija odrednica svih sveučilišta u RH, a do sada su se studenti Sveučilišta u Rijeci doista iskazali u 

provođenju i organizaciji brojnih aktivnosti, volonterizmu i studentskom predstavništvu. Iako je aktivizam na UNIRI na visokoj razini 

svejedno je uočljivo kako se ipak brojni studenti ne odlučuju na bavljenje studentskim aktivizmom i predstavništvom te je potrebno 

regulirati prava i obaveze studentskih predstavnika. Ideja je da se u suradnji s upravom Sveučilišta donese službeni dokument koji 

će biti skup mjera za poticanje aktivnosti studenata Sveučilišta u Rijeci. Kako bi u potpunosti bile uzete u obzir sve okolnosti, osnovana 

je Radna skupina za prijedlog prava i obaveza studentskih predstavnika. Potrebno je zalagati se za institucijsku zaštitu studentskih 

predstavnika osnivanjem posebnog tijela sastavljenog od nastavnika i studenata koje bi bilo ovlašteno razmatrati osnovanosti 

pokretanja stegovnih etičkih i drugih postupaka protiv studentskih postupaka po uzoru na mandatno imunitetno povjerenstvo 

Hrvatskog sabora. 
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Za sve navedeno potrebno je zalaganje svih studentskih predstavnika kako bi se osigurala financijska sredstva za navedenu svrhu. 

8. Projektne aktivnosti 

Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama obvezan je objaviti natječaj 

za financiranje studentskih programa koje provode studentske organizacije ili pojedini studenti. Pored zakonom propisanih natječaja 

SZSUR provodi i natječaje za financiranje aktivnosti u drugim domenama. 

9. Hrvatski studentski zbor 

Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci ima predstavnika u Hrvatskom studentskom zboru koji predstavlja predstavničko tijelo studenata 

na državnoj razini. Za potrebe aktivnosti predstavnika studenata (sastanci u ministarstvima, sjednice HSZ, sudjelovanje na 

međunarodnim skupovima studentskog predstavništva i sl.) nužno je osigurati financijska sredstva. Također, Hrvatski studentski zbor 

je ovogodišnji domaćin europskog Bord meetinga (European student’s union) te je potrebno osigurati dodatna sredstva za 

organizaciju ovog iznimnog europskog događaja, a Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci osigurati će, kao i svi drugi sveučilišni 

studentski zborovi sredstva za organizaciju spomenutog događaja.  

10. YUFE 

 

11. Svečana sjednica SZSUR 
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Svečanom sjednicom Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci obilježit će se istaknute aktivnosti studentskih organizacija koje djeluju 

na Sveučilištu u Rijeci, kao i studenata pojedinaca. Ovom prilikom dodijeliti će se priznanja za doprinos poboljšanju studentskog 

standarda studenata studentima i organizacijama prijavljenim na natječaje. 

12. Administrativni troškovi  

Zbog povećanja administrativnih potreba Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, a vođeni primjerom Studentskog zbora Sveučilišta 

u Zagrebu  potrebno je osigurati kontinuirani rad organizacije stoga se predlaže otvaranje radnih mjesta i to:  

• u drugoj fazi prema zahtjevu zaprimljenom od strane predsjednika - zapošljavanje osoba – Administrativni referent, Koordinator 

projekata - Voditelj odnosa s javnošću  SZSUR (VŠS/VSS) na pola radnog vremena uz mogućnost zaposlenja na puno radno 

vrijeme na određeno. 

Pored navedenog javljaju se potrebe za obavljanjem povremenih poslova iz djelokruga SZSUR, a koje je potrebno osigurati financijska 

sredstva. 

 

13. Troškovi evaluacije projekata 

Projekte koje prijavljuju studenti na ranije spomenuti natječaj evaluira povjerenstvo sastavljeno od pet članova i zamjenika. 

14. Povjerenstvo za praćenje provedbe projekata 

Povjerenstvo je uspostavljeno temeljem Pravilnika o financiranju rada studentskog zbora, studentskih udruga i drugih studentskih 

organizacija Sveučilišta u Rijeci. Propisana je obveza praćenja projekata, te su sredstva namijenjena za rad povjerenstva. 
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15. Radionica za pisanje studentskih projekata 

S obzirom da se teži što većem broju prijava na natječaj te se želi postići veća kvaliteta prijavljenih projekata, SZSUR organizira već 

šest godina radionicu o pisanju projekata na kojoj polaznici usvajaju potrebna znanja kako što uspješnije prijaviti projektni prijedlog 

na natječaj SZSUR-a. 

16. Projekt Formula student 

Studenti pretežno Tehničkog fakulteta sudjeluju na natjecanjima Formula student, na način da projektiraju i izrađuju bolid. Sredstva 

su namijenjena za aktivnosti studenata koji sudjeluju u projektu. 

17. Materijalni troškovi 

Materijalni troškovi obuhvaćaju sve dugotrajne troškove vezane za normalno funkcioniranje rada Studentskog zbora Sveučilišta u 

Rijeci. Materijalni troškovi obuhvaćaju sitni inventar, rezervne dijelove, iznenadne i nepredviđene troškove. 

Materijalni troškovi osiguravaju tekuće održavanje programskog djela Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, ali i rada svih 

organizacijsko funkcionalnih jedinica istoga (uredi). Kategorijom Materijalni troškovi obuhvatili smo i troškove pripremnih radnji za 

projekte. 

18. Materijalni troškovi studentskih zborova sastavnica Sveučilišta 
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Sukladno članku 4. Pravilnika o financiranju rada studentskog zbora, studentskih udruga i drugih studentskih organizacija Sveučilišta 

u Rijeci, obvezni smo izvršiti uplatu sredstava na račun sastavnica Sveučilišta u svrhu financiranja neplaniranih troškova studentskog 

zbora sastavnice. 

 

Uredi Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci 

Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci ima 10 ureda zaduženih za obavljanje pojedinih poslova 

I. Ured za međunarodnu suradnju 

1. Natječaj ureda za sufinanciranje studentskih aktivnosti s međunarodnim djelovanjem  

Svrha ovog natječaja je podizanje svijesti o vrijednosti i važnosti povezivanja studentskih tijela na međunarodnoj razini i suradnje s 

međunarodnim organizacijama u strukovnim, znanstvenim, sportskim i kulturnim aktivnostima. Natječaj će se raspisati u siječnju 

2021. godine, a obuhvaća projekte i aktivnosti naših studenata koji podržavaju mobilnost i međunarodnu suradnju od 1.1.2019. do 

31.12.2020.  

Ono na čemu bi trebalo poraditi ove godine je bolja promocija samog natječaja i bolje objašnjenje u tekstu natječaja o tome koja je 

dokumentacija potrebna jer je puno prijavitelja slalo nepotpunu dokumentaciju.  

Ovim natječajem financiraju se sljedeće aktivnosti: 
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•Kotizacije i putni troškovi neznanstvenih aktivnosti studenata za događaje koji imaju izražene posljedice za međunarodno 

povezivanje Sveučilišta u Rijeci, njegovih sastavnica ili udruga studenata registriranih pri Registru ureda za udruge Sveučilišta u Rijeci 

•Godišnje članarine studentskih udruga koje su registrirane i aktivne pri europskim ili svjetskim udruženjima studenata 

•Troškovi oglašavanja događaja međunarodne suradnje u organizaciji studenata i studentskih udruga Sveučilišta u Rijeci koje je 

usmjereno na institucije izvan Republike Hrvatske (web stranica, pošta, ...) 

•Troškovi dokumentacije za prijavu na natječaje međunarodnih stipendija za dodatno obrazovanje ili sudjelovanje u ljetnim školama, 

studentskim natjecanjima i studentskim susretima ili za organizaciju istih pri Sveučilištu u Rijeci 

•Troškovi organizacije projekata ili sudjelovanja u aktivnostima međunarodne suradnje uz obavezno obrazloženje razloga propuštanja 

prijave na središnji natječaj Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci 

 

2. Organizacija predavanja o mogućnostima razmjene 

Vođena vlastitim iskustvom i raznim saznanjima kroz razgovore sa studentima, saznala sam kako studenti nisu dovoljno upućeni u 

široku paletu razmjena koje naše Sveučilište nudi i sufinancira. Putem ovih predavanja studenti bi dobili bolji uvid u sve razmjene koje 

njihov fakultet/smjer nudi. Također, jedan od ciljeva ovih predavanja je prikazati studentima jednostavnost razmjene i ukloniti strah 

od odlaska u stranu zemlju. Predavanja bi se organizirala posebno na svakom fakultetu na Sveučilištu u Rijeci te nakon razgovora bi 

bila predviđena rasprava u kojoj bi putem pitanja  sve nejasnoće bile dodatno razjašnjenje. 
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Ovim se financiraju  : putni troškovi, predavači 

3. Izrada promotivnih materijala 

Za studente koji nisu bili u mogućnosti doći na predavanja, u kojima se raspravlja o mogućnostima razmjene,bile bi izrađene brošure. 

Same brošure bi ukratko sadržavale napisano sve oblike razmjena koje njihov fakultet/smjer nudi, uvjete za te razmjene te opis svake 

razmjene : što ona nudi, koliko traje i što student od toga dobiva. Također bi na samim brošurama stajali web linkovi za stranice(npr. 

ESN)  koje studenti mogu posjetiti i dodatno slati upite o razmjenama za koje se zainteresiraju. 

Ovime se financiraju : materijali i tiskarnica za izradu brošura  

 

URED ZA POTPORU STUDENATA S INVALIDITETOM 

 

1. Organizacija književne večeri osoba s invaliditetom 

Opis aktivnosti: Organizirati književnu večer gdje će pojedini studenti s invaliditetom riječkog Sveučilišta koji se bave književnošću i 

kreativnim pisanjem zajedno s piscem s invaliditetom čitati pjesme ili ulomke iz vlastitih književnih djela. Ovim eventom želja nam je 

prikazati da bez obzira na okolnosti (invaliditet), sve se može ostvariti kada se to želi 

Troškovi: 

• Pokloni za studente koji će čitati ulomke iz vlastitih djela  

• Dizajn pozivnica i plakata  
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• Tiskanje pozivnice i plakata  
 

2. Predavanje maturantima s teškoćama u razvoju 

Opis aktivnosti: Već nekoliko godina za redom u suradnji s Uredom za studente s invaliditetom SSC-a organiziramo navedeno 

predavanje kako bi informirali maturante/buduće studente s invaliditetom o izazovu zvanom studiranje. Informiramo ih o pravima koje 

mogu ostvariti kao studenti s invaliditetom na Sveučilištu, na koje prepreke su nailazili  ili još uvijek nailaze studenti s invaliditetom te 

kako ih premošćuju. Koje sve novosti donosi prelazak iz srednjoškolsko u visokoškolsko obrazovanje.  

3. Provedba radionice za studentski aktivizam (s naglaskom na studente s invaliditetom) 

Opis aktivnosti: Radionica čija bi osnovna svrha bila „pokrenuti“ studente s invaliditetom da „preuzmu stvari u svoje ruke“ u smislu da 

jedino svojim angažmanom i zalaganjem zajedno možemo senzibilizirati društvo u cjelini, pa tako i akademsku zajednicu. Prezentirati 

da sudjelovanje u raznim studentskim projektima ili drugim aktivnostima koje nisu isključivo vezane za studijske programe i sam studij 

donose višestruku korist od razvoja raznih vještina i znanja koje će kasnije moći koristiti i implementirati u životu, do stvaranja nečeg 

korisnog i vrijednog za širu društvenu zajednicu. Radionicu bi organizirali sami studenti s invaliditetom koji su već sudjelovali u nizu 

aktivnosti, te tako svojim primjerom i iskustvom potaknuti druge da se priključe i aktiviraju...  

Troškovi:  

• Materijali za radionice: uredski materijal zajedno sa laptopom i projektorom od SZUR-a.   

• Izrada promotivnog materijala 

 

4. Predavanje na RIBROO-u (kamp za brucoše) 

Opis aktivnosti: Predavanje kojim bismo nove generacije studenata (brucoša) upoznali s tematikom usko vezanom uz same studente, 

pa tako i studente s invaliditetom kako bi pri sami počecima krenuli s osvješćivanjem o različitostima i kako je zapravo je prihvaćanje 

različitosti ključ boljeg i kvalitetnijeg društva u cjelini. 
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5. Obilježavanje Međunarodnog dana OSI 

Opis aktivnosti: Međunarodni dan osoba s invaliditetom svake godine obilježava se u okviru rada Ureda za studente s invaliditetom 

SSC-a povodom kojega se uručuje nagrada najuspješnijem studentu s invaliditetom u protekloj akademskoj godini. Također, uručuju 

se priznanice prijavljenim kandidatima za uložen trud i postignuti uspjeh. Obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom na 

Sveučilištu u Rijeci važan je doprinos  senzibilizaciji akademskog okruženja o mogućnostima i uspjesima osoba s invaliditetom pri 

riječkom Sveučilištu. 

Troškovi:  

• eventualni honorar gosta – predavača + putni troškovi te izrada promotivnog videa Ureda za potporu studenata s invaliditetom 

Ureda za društvene aktivnosti 

1. Roštiljada za članove SZSUR-a i volontere  

 

U 2021. godini planira se organizirati neformalno druženje svih članova SZSUR-a te volontera koji će sudjelovati u radu i 

organizaciji projekata SZSUR-a u 2020. godini. Druženje je zamišljeno u obliku roštiljade. Lokacija i datum će se dogovoriti u 

budućnosti, a predlaže se iznad navedeni iznos. 

 

2. Održavanje opreme  
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Zbog posuđivanja studentskim organizacijama u sklopu određenih projekata, na zvučniku su primijećena manja oštećenja 

koja je potrtebno sanirati radi daljnjeg korištenja. Nadalje, kako će se zvučnik i u budućnosti posuđivati kroz projekte, za 

očekivati je potrebu manjih popravaka. Sukladno tome, predlaže se navedeni iznos za održavanje zvučnika. 

 

3. Teambuilding SZSUR-a  

 

Planira se teambuilding za članove Skupštine SZSUR-a te članove ureda pri SZSUR-u. Financijska sredstva osigurana su u 

proračunu SZSUR-a za 2021. godinu te se prenose u proračun Ureda za društvene aktivnosti s obzirom da je isti ured 

nadležan za organizaciju teambuildinga. 

 

4. Advent na Kampusu 
 

Projekt „Advent na pKampusu“ organizirat će se u suradnji SZSUR-a i Studentskog centra Rijeka. Projekt je zamišljen kao 
konstrukcija nekoliko ugostiteljskih kućica na prostoru Kampusa (točnu lokaciju je potrebno definirati) u kojima bi uz božićnu 
atmosferu (glazba i rasvjeta) djelatnici SC-a prodavali prigodna božićna jela i pića po pristušačnim studentskim cijenama. 

 

 

5. Posjet Škisovoj tržnici  
 

Na ovogodišnje izdanje Škisove tržnice SZSUR je u sklopu poziva koji je dobio od Zveza ŠKIS poslao četvero predstavnika. 
S obzirom da je posjet prošao vrlo dobro te je uspostavljena veza između ŠKIS-a i SZSUR-a, a samim time i temelj za 
buduću suradnju na studentskim projektima, u planu je na sljedeće izdanje Škisove tržnice poslati veći broj predstavnika. U 
tu svrhu predlažu se navedena sredstva u proračunu. 
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6. Dan sporta, kviza i pikado turnir u suradnji s RŠSS  
 

U suradnji s RŠSS planirana je organizacija novog sportskog događaja na Sveučilištu u vidu Dana sporta i kviza. U sklopu 
projekta oranizirala bi se razna studentska sportska natjecanja kao i studentski kviz. Također, planiran je i poseban 
studentski pikado turnir. 
Na ovaj bi se način dodatno poticalo kako druženje studenata tako i promicanje sportskih aktivnosti među studentima. 

 

 

7. SDF- After partz 

Navedeni after party SDF-a planirano je organizirati kao zahvalu svim organizatorima i volonterima koji će potrošiti svoje 
vrijeme volontirajući pri organizaciji najvećeg studentskog festivala u RH. After party je zamišljen kao prilika da se osim 
zahvale dođe i do povratnih informacija volontera vezanih za sudjelovanje na SDF-u kako bi se razina kvalitete organizacije 
mogla dodatno podići u budućnosti.  

 

 

8. Troškovi organizacije sastanaka Ureda i projektnih timova  
 

Predviđeni su troškovi organizacije sastanaka članova Ureda za društvene aktivnosti i članova projektnih timova kroz 
2020. godinu. 
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9. Ribroo kamp za brucoše- zabavni dio 
 

U planu je organizacija još jednog Ribroo kampa za brucoše. Kao i svake godine, osim edukativnih radionica i prezentacija 
na kampu, predviđena je i organizacija večernjeg dijela programa, zabavnog karaktera. S obzirom da organizacija tog 
programa spada u nadležnost Ureda, predlaže se navedeni iznos u proračunu Ureda. 

 

10. Nepredviđeni troškovi 
 

Predlaže se iznos koji bi se po potrebi koristio za financiranje nepredviđenih materijalnih troškova. 
 

 

Ured za udruge 

Tribine i radionice za udruge 

U suradnji s neprofitnim organizacijama Sveučilišta u Rijeci bit će dogovoreno koje radionice su potrebne udrugama kako bismo ih 

mogli organizirati. Radionice bi bile knjigovodstvene, računovodstvene i administrativne problematike kako bi se olakšalo 

funkcioniranje udruga. Planirani trošak obuhvatit će plaćanje honorara predavača, coffee break ( grickalice, sokovi, kava.. ) te poklon 

pakete. Iz ove stavke također se uzimaju grickalice i sokovi za sastanke udruga koji su predviđeni da duže traju. 

Druženje udruga  
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 Organiziranje teambuildinga udruga. Cilj druženja je povezivanje udruga Sveučilišta u Rijeci kako bi udruge bolje surađivale te bile 

motivirane za daljnji rad. Troškovi će obuhvaćati organizaciju, glazbu te hranu i piće. Ukoliko neka od udruga samostalno želi 

organizirati teambuilding svih udruga, ovim budžetom predviđeno je pokrivanje određenog iznosa troškova.  

Troškovi promocije i organizacije rada udruga Sveučilišta 

U dogovoru s aktivnim udrugama Sveučilišta u Rijeci financirat će se promotivni materijali kako bi im se poboljšala vidljivost same 

udruge kao i Sveučilišta. Trošak će obuhvaćati plaćanje promotivnih materijala kao što su roll up, letci, plakati, „boostanje“ događaja 

i slično. Budući da je prošle akademske godine izrađena knjižica udruga, prijedlog za ovu akademsku godinu su instagram okviri 

svake udruge kako bi se isti koristili u raznim aktivnostima koje udruge organiziraju, pa tako i zajedničkim aktivnostima kao što su 

predstavljanje udruga u sklopu SDFa, Đir po starom gradu s udrugama, teambuilding…  

Svečano potpisivanje ugovora 

Nakon završetka Natječaja za financiranje studentskih projekata te službene konačne objave rezultata održat će se svečanost 

potpisivanja ugovora voditelja projekata. Na samoj svečanosti prezentirat će se nekoliko projekata koji su po mišljenju povjerenstva 

značajni za Sveučilište u Rijeci. Nakon same svečanosti, održat će se domjenak uz druženje prisutnih. Budžetom će biti plaćen 

domjenak i fascikle. 

 

Ured za kulturu 
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1. Organizacija kulturnog skupa Ureda 

Culture week-program koji se odvija u sklopu Student day festivala. Cjelotjedni program u koji su uključeni svi fakulteti Sveučilišta u 

Rijeci (naglasak na Filozofskom fakultetu i APURI-a). Novac bi bio namijenjen za smještaj i hranu sudionika te ostali potrebni resursi 

za izvedbu programa. Program bi se ove godine održao po 3. put. 

2. Predavanja, edukacije, seminari ( organizacija za studente i vlastita edukacija) 

Odlazak ili organizacija edukacije/seminara/predavanja u cilju pojačane suradnje Sveučilišta RH i šire, odnosno podizanja razine 

znanja i vještina potrebnih u osmišljavanju kvalitetnih kulturno-zabavnih programa. 

3. Materijalni troškovi 

Materijali će biti nabavljeni za potrebe izvođenja Culture week-a, radionica, predavanja i seminara u sklopu Ureda za kulturu i 

zabavu. 

 

IT ured 

PLAN RADA: 

• Nabava IT opreme 
o Nabava opreme za rad (prijenosno računalo za potrebe projekata, projektor i platno) 
o Nabava zamjenskih dijelova za popravak stolnih računala 
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• Trošak radionica i promo aktivnosti Ureda za IT 
o Edukacija osoba treće dobi  
o Radionica za informatičku edukaciju najmlađih  
o Radionice vezane uz online igre na kojima bi se studenti družili te razvijali svoje vještine vezane uz računalne igre 
o Nabava promotivnih materijala za promociju SZSUR 

 

• Edukacija članova Ureda za IT 
o Odlazak na edukativne kongrese i skupove 

 

• Materijalni troškovi 
o Izvanredni troškovi  
o Putni troškovi 

 

• Troškovi organizacije sastanaka 
 

• Aplikacija SZSUR i održavanje Sharepoint portala 
 

o Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci obvezan je provoditi već ranije spomenuti zakonom propisani natječaj. Natječaj 
SZSUR provodi posredstvom online aplikacije čija je administracija potrebna tijekom godine. Pored navedenog u 
planu je dovršetak mobilne aplikacije studentskog zbora kojom bi se  informirali studenti Sveučilišta u Rijeci o 
aktivnostima koje se provode na Sveučilištu. 

o U suradnji sa studentima informatike razvijat će se aplikacija SZSUR koja će objediniti aktivnosti i projekte koji se 
provode na Sveučilištu u Rijeci te će na taj način studentima biti omogućen pregled svih događanja.  

o Redovito objavljivanje dokumenata na Sharepoint portal 
 

• Organizacija drugih projekata ureda za IT 
o Organiziranje naknadnih projekata 
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Ured studentskog pravobranitelja 

S obzirom na zakonsku obvezu uspostavljanja institucije studentskih pravobranitelja na svim sastavnicama Sveučilišta u Rijeci, što u 

konkretnom slučaju znači 15 pravobranitelja potrebna su određena sredstva za rad. 

  

 Ured za izdavaštvo i odnose s javnošću 

 

Promocija SZSUR-a 

• Kupnja promotivnih materijala za bolju promociju SZSUR-a ( majice, kemijske, rokovnici,…) 

• Promo materijali će se dijeliti sastavnicama Sveučilišta te na svim projektima SZSUR-a kako bi što više studenata bilo 

upoznato sa radom SZSUR-a 

Radionice iz područja PR-a i marketinga 

• Planirane su radionice iz područja PR-a i marketinga u sklopu Skupa studentskog predstavništva. Cilj je dovesti 

stručnjake s PR i marketing područja kako bi podijelili svoja znanja sa studentima i predstavnicima studenata  koji  su 

danas efektivniji marketinških promocija te kako efikasno voditi odnose s javnošću 

Nabava opreme za potrebe SZSUR-a 
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• Planirana je nabave opreme kao što su fotoaparat, mikrofoni i slično kako bismo mogli bolje pokrivati vlastite projekte 

Materijalni troškovi 

• Iznenadni troškovi kao što su putni troškovi 

 

Predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, 

Leopold Mandić 

KLASA: 003-01/20-01/11 

URBROJ: 2170-57-01-20-138 

U Rijeci, 8. prosinac 2020. godine. 


