
   
 

 

KLASA: 003-01/21-01/17 
URBROJ: 2170-57-01-21-04 
 
Rijeka, 25. veljače 2021. 
 
Na temelju članka 17. i članka 36. Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci - pročišćeni tekst od 13. travnja 
2016. godine (Klasa: 011-01/16-01/05 Ur. broj: 2170-57-01-16-3) i Odluke Senata o izmjenama i dopunama Statuta 
Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci (Klasa: 011-01/18-03/02 Ur. broj: 2170-57-01-18-81, 20. ožujka 2018. godine) i 
Odluke Senata o izmjenama i dopunama Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci (Klasa: 011-01/20-03/02 Ur. 
broj: 2170-57-01-20-172, 23. lipnja 2020. godine), a u skladu s člankom 12. Zakona o studentskom zboru i drugim 
studentskim organizacijama („Narodne Novine“, broj 77/07 od dana 09. srpnja 2007. godine) i sukladno članku 15. 
st. 8. i  čl. 21. Pravilnika o financiranju rada Studentskog zbora, studentskih udruga i drugih studentskih organizacija 
Sveučilišta u Rijeci (Klasa: 011-01/15-01/23 Urbroj: 2170-57-01-15-1 od dana 17. lipnja 2015. godine), Skupština 
Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci na 7. sjednici održanoj 25. veljače 2021. godine donosi: 

 
O D L U K U 

o usvajanju konačnih rezultata Natječaja SZSUR za financiranje studentskih programa u 2021. te prijedlogu izmjena i 
dopuna financijskog plana za 2021. godine 

I. 
Usvaja se Prijedlog financiranja studentskih programa temeljem Natječaja SZSUR za financiranje studentskih 
programa u 2021. te izmjene financijskog plana Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci za 2021. godinu (Klasa: 003-
01/20-03/02 Urbroj: 2170-57-01-20-418, od 22. prosinca 2020. godine) u ukupnom iznosu od 1.938.377,96 kn. 
 

II. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

OBRAZLOŽENJE 

Financijska sredstva za 2021. godinu su veća u odnosu na planirana u vrijeme izrade prijedloga financijskog plana 
krajem 2020. godine. Uslijed epidemiološke situacije uzrokovane pojavom COVID-19 smanjena je izvannastavna 
aktivnost studenata što je dovelo do ne realizacije većeg broja projekata financiranih Natječajem SZSUR za 
financiranje studentskih programa u 2020. godini i ujedno ne većeg iznosa sredstava koji posljedično navedenom 
nije utrošen u svrhu za koju je bio namijenjen. Također SZSUR je obvezan sukladno Zakonu o studentskom zboru i 
drugim studentskim organizacijama raspisati javni natječaj za financiranje studentskih programa koje provode 
studentske organizacije ili pojedini studenti te se u 2021. godini prihvaća prijedlog povjerenstva za evaluaciju i 
prigovore za financiranje ukupno 49 projekata. 

 
Predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, 

Leopold Mandić 
 
Dostavlja se: 

- Sveučilištu, Senatu, Centru za financije i računovodstvo 

- Pismohrani, ovdje. 

Privitak: 

- Tablični prikaz izmjene financijskog plana (Klasa: 003-01/21-01/17 Urbroj: 2170-57-01-21-05, od 25. veljače 
2021.) 

- Skraćeni izvještaj povjerenstva (Klasa: 003-01/21-01/17 Urbroj: 2170-57-01-21-06, od 24. veljače 2021.) 



Proračun 2021 1. rebalans

1. PRIHODI 1.643.180,00 kn 1.938.377,96 kn

1.1. Ministarstvo znanosti i obrazovanja 475.455,00 kn 475.456,00 kn

1.2. Upisnine  1.157.725,00 kn 1.452.921,96 kn

1.2.1. Sastavnice 885.725,00 kn 886.260,00 kn

1.2.17. Neutrošena sredstva u 2020. godini 272.000,00 kn 566.661,96 kn

1.3. Donacije 10.000,00 kn 10.000,00 kn

1.3.1. Studentski centar Rijeka 0,00 kn 0,00 kn

1.3.2. Primorsko‐goranska Županija 0,00 kn 0,00 kn

1.3.3. Ostale donacije 10.000,00 kn 10.000,00 kn

2. RASHODI 1.643.180,00 kn 1.938.377,96 kn

2.1. Studentske aktivnosti 405.000,00 kn 393.625,89 kn

2.1.1. Projektne  aktivnosti (Natječaj SZSUR) 400.000,00 kn 368.625,89 kn

2.1.2.

SIZIF‐ Fond za financiranje znanstveno‐istraživačke djelatnosti studenata 

preddipl. i dipl. studija 5.000,00 kn 25.000,00 kn

2.1.3. Aktivnosti u domeni sporta 0,00 kn 0,00 kn

2.2. Aktivnosti Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci 1.042.500,00 kn 1.329.500,00 kn

2.2.1. Uredi Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci 190.500,00 kn 209.500,00 kn

2.2.1.1. Ured za IT 50.000,00 kn 50.000,00 kn

2.2.1.2. Ured za izdavaštvo i odnose s javnošću 35.000,00 kn 35.000,00 kn

2.2.1.3. Ured za društvene aktivnosti SZSuR‐a 50.000,00 kn 50.000,00 kn

2.2.1.4. Ured za međunarodnu suradnju 14.000,00 kn 14.000,00 kn

2.2.1.5. Ured pravobranitelja 10.000,00 kn 15.000,00 kn

2.2.1.6. Ured za studentski standard 8.000,00 kn 18.000,00 kn

2.2.1.7. Ured za udruge 10.000,00 kn 12.000,00 kn

2.2.1.8. Ured za znanost 10.000,00 kn 10.000,00 kn

2.2.1.9. Ured za studente s invaliditetom 3.000,00 kn 5.000,00 kn

2.2.1.10. Ured za kulturu 500,00 kn 500,00 kn

2.2.2. Projekti Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci 852.000,00 kn 1.120.000,00 kn

2.2.2.1. Projekt Kišobran 100.000,00 kn 130.000,00 kn

2.2.2.2. Dvodomski kup 0,00 kn 0,00 kn

2.2.2.3. Student day festival 350.000,00 kn 350.000,00 kn

2.2.2.4. Festival znanosti 0,00 kn 0,00 kn

2.2.2.5. Kamp za brucoše 35.000,00 kn 40.000,00 kn

2.2.2.6. RiStart 10.000,00 kn 20.000,00 kn

2.2.2.7. Troškovi evaluacije projekata 20.000,00 kn 20.000,00 kn

2.2.2.8. Skup studentskog predstavništva  0,00 kn 0,00 kn

2.2.2.9. Radionica za pisanje studentskih projekata 3.000,00 kn 3.000,00 kn

2.2.2.10. Hrvatski studentski zbor 25.000,00 kn 28.000,00 kn

2.2.2.11. UNIRI Brucošijada 50.000,00 kn 50.000,00 kn

2.2.2.12. Aplikacije SZ 0,00 kn 0,00 kn

2.2.2.13. Wings for life 0,00 kn 0,00 kn

2.2.2.14. Svečana sjednica SZSUR‐a 10.000,00 kn 10.000,00 kn

2.2.2.15. Edukacije 0,00 kn 30.000,00 kn

2.2.2.16.

Administrativni troškovi (zaposlenici, obrada podataka, oblikovanje anketa, 

lektoriranje...) 160.000,00 kn 160.000,00 kn

2.2.2.17. Povjerenstvo za praćenje provedbe projekata 9.000,00 kn 9.000,00 kn

2.2.2.18. Tiskanje godišnjaka  0,00 kn 0,00 kn

2.2.2.19. Projekt Formula student 40.000,00 kn 40.000,00 kn

2.2.2.20. Fond za poticanje aktivnosti postdiplomaca 15.000,00 kn 15.000,00 kn

2.2.2.21. Skup studenata poslijediplomskih studija 0,00 kn 0,00 kn

2.2.2.22. Materijalni troškovi 63.281,00 kn 82.601,07 kn

2.2.2.23. Toge 0,00 kn 0,00 kn

2.2.2.24. Projekt pomoćnika rektorice 5.000,00 kn 5.000,00 kn

2.2.2.25. Studentski izbori 0,00 kn 0,00 kn

2.2.2.26. Jednokratna pomoć studentima roditeljima 20.000,00 kn 60.000,00 kn

2.2.2.27. Izrada vizira za zdravstvene djelatnike 0,00 kn 0,00 kn

2.2.2.28. Pomoć studentima (potresi) 0,00 kn 150.000,00 kn

2.3. Materijalni troškovi studentskih zborova sastavnica 132.399,00 kn 132.651,00 kn

2.3.1. Akademija primijenjenih umjetnosti 2.376,00 kn 2.394,00 kn

2.3.2. Ekonomski fakultet  18.162,00 kn 18.162,00 kn

2.3.3. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 18.036,00 kn 18.306,00 kn

2.3.4. Fakultet zdravstvenih studija 6.165,00 kn 7.317,00 kn

2.3.5. Filozofski fakultet 12.123,00 kn 11.682,00 kn

2.3.6. Građevinski fakultet  6.003,00 kn 6.678,00 kn

2.3.7. Medicinski fakultet  11.259,00 kn 9.783,00 kn

2.3.8. Odjel za biotehnologiju 2.169,00 kn 2.241,00 kn

2.3.9. Odjel za fiziku 1.305,00 kn 1.152,00 kn

2.3.10. Odjel za matematiku 1.638,00 kn 1.575,00 kn

2.3.11. Odjel za informatiku 3.294,00 kn 3.420,00 kn

2.3.12. Pomorski fakultet  15.390,00 kn 14.895,00 kn

2.3.13. Pravni fakultet  11.529,00 kn 10.089,00 kn

2.3.14. Tehnički fakultet 17.514,00 kn 16.551,00 kn

2.3.15. Učiteljski fakultet 4.311,00 kn 4.671,00 kn

2.3.16. SZSUR ‐ Politehnika 657,00 kn 1.233,00 kn

2.3.17. SZSUR ‐ Politehnika i informatika 468,00 kn 612,00 kn

2.3.18. Fakultet dentalne medicine 0,00 kn 1.890,00 kn

2.3.19. SZSUR ‐ Logopedija 0,00 kn 288,00 kn

0,00 kn 0,00 kn
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PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA STUDENTSKOG ZBORA SVEUČILIŠTA U RIJECI ZA 2021. GODINU‐REBALANS

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA



Predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci

Leopld Mandić



ID [Ocjena] Naziv Traženo Odobreno Kat

7509 [89.8] KosaRi (Sara Varljen ) 4 514.08 kn 4 514.08 kn A1 ✓

Povjerenstvo sastavnice Projekt uključuje studente medicine, ali i izrazito ranjive skupine u lokalnoj populaciji te 
njihove obitelji. Promovira senzibilnost i empatiju prema oboljelima od malignih bolesti, i njihovim problemima. Važan za 
rad udruga i edukaciju studenata u kojem se promovira humanitarna aktivnost ali i skreće pažnja, promovira i educira o 
važnosti psihološkog integriteta kod teško oboljelih. Projekt se već nekoliko godina uspješno organizira i ima dobro 
opisan izvedbeni plan.
Povjerenstvo SZSuR Projekt od iznimne i posebne važnosti za sastavnicu i širu zajednicu. Dokumentacija, akcijski i 
financijski plan dobro usklađeni. Projekt se održao nekoliko puta i ima viziju budućnosti.

7531 [60] Dan sporta (Marta 
Despotović)

2 400.00 kn 1 500.00 kn B ✓

Povjerenstvo sastavnice Projekt nije od iznimne važnosti za sastavnicu jer uključuje isključivo studente medicinskog 
fakulteta i to samo jedan aspekt njihovog interesa i aktivnosti, kroz jedan dan.
Povjerenstvo žalbe/prigovore Projekt ima nisku ocjenu Povjerenstva SZSUR, nema izrazit značaj za zajednicu te 
Povjerenstvo za prigovore smatra da je dostatno financirani.

7534 [84] Pričajmo o novcu: 
Financije uz kavu (Dorian 
Antešić)

12 461.68 kn 5 461.64 kn A2 ✓

Povjerenstvo sastavnice Zanimljiv projekt koji će omogućiti nadogradnju znanja stečenih na fakultetu kroz 
prezentaciju praktičara.
Povjerenstvo žalbe/prigovore Budući da će se projekt, odnosno promocija provoditi 10 mjeseci, Povjerenstvo 
predlaže za stavku "Promotivni materijal" dodatnih 1.000,00 kn, odnosno sveukupnih 2.000,00 kn za navedenu stavku. 
Stoga, ukupno sufinanciranje iznosi 5.461,64 kuna.

7560 [70.2] MedSkills (Barbara Bzik) 7 500.00 kn 2 000.00 kn B ✓

Povjerenstvo sastavnice Projekt se održava prvi put te sama ideja projekta slična je već poznatom i postojećem 
projektu.
Povjerenstvo SZSuR Provedena anketa na temelju koje je izrađen projekt. Smislen i razrađen, ali je Povjerenstvo 
sastavnice natuknulo da je projekt sličan postojećem. Majice se ne financiraju.
Povjerenstvo žalbe/prigovore Povjerenstvo smatra da sredstva koja su ranije predložena za financiranje projekta 
odgovaraju samoj ocjeni projekta.

7564 [59.6] Slagalica nasljeđa (Gaia 
Bellesi)

14 800.00 kn 6 000.00 kn B ✓

Natječaj Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci [2021] - Skraćeni izvještaj

(Klasa: 003-01/21-01/17 Urbroj: 2170-57-01-21-06, od 25. veljače 2021.)

(Klasa: 003-01/21-01/17 Urbroj: 2170-57-01-21-06, od 25. veljače 2021.)



Povjerenstvo sastavnice Projekt se prvi put održava, a smatramo da cilj i opis projekta nije jasno prikazan i sama 
kompleksnost projekta nije prilagođena ciljanoj dobnoj skupini.
Povjerenstvo SZSuR Nisu jasno razrađene didaktičke igračke i način njihove uporabe. Opis projekta nije usklađen s 
financijskim planom. Nisu dostavljene 2 ponude, odnosno nema objašnjenja za nedostavljanje druge ponude.
Povjerenstvo žalbe/prigovore Povjerenstvo smatra kako je žalba utemeljena u dijelu didaktičkih igračaka za djecu 
budući da se na taj način promiče znanost već od rane dobi te predlaže podizanje ukupnog iznosa sufinanciranja na 
6.000,00 kn, uz uvjet da se maksimalna potrošnja za stavke "Kute za edukatore" i "Diplome i letci" ograniči na 2.000,00 
kn.

7568 [79] Natjecanje u kliničkim 
vještinama (Frane Valković)

10 296.25 kn 4 000.00 kn A2 ✓

Povjerenstvo sastavnice Smatramo da je projekt važan za sastavnicu jer doprinosi praktičnom znanju studenata 
medicine koje će im koristiti u daljnjem obrazovanju i radu. Podiže kvalitetu studija. Jasno je razrađen izvedbeni plan.
Povjerenstvo SZSuR Dane su ponude za prehranu s cijenom višom od 30 kuna koja je propisana Natječajem.

7571 [84] PsihoMed (Laura Radoš) 8 721.18 kn 5 721.18 kn A1 ✓

Povjerenstvo SZSuR Sva dokumentacija je propisano predana. Projekt je ocijejenjen s A1 kategorizacijom.

7582 [81.8] Prevencija AIDS-a i 
spolno prenosivih bolesti 
(Martina Zubović)

15 000.00 kn 5 000.00 kn A1 ✓

Povjerenstvo sastavnice Izrazito važan projekt za studente medicine, studentske udruge, lokalnu zajednicu. Podizanje 
svjesti i edukacija o spolno prenosivim bolestima vrlo je važna u smislu prevencije. Projekt se bavi i LGBT populacijom i 
njihovom stigmatizacijom u društvu te otvara pitanja i pokreće diskusiju. Projekt je razrađen na više razina u suradnji sa 
više udruga. Dodiruje se sa "taboo" odnosno rubnim temama koje su u društvu marginalizirane i važno je da se studenti 
kao progresivna snaga društva uključuju u otvaranju istih. Studenti se uključuju kao organizatori, predavači, edukatori, 
sudjeluju u promociji.
Povjerenstvo SZSuR Razrađen i smislen projekt koji je popraćen edukacijama (predavanje, film). Financijski plan nije 
povezan s planom projekta.
Povjerenstvo žalbe/prigovore Povjerenstvo prepoznaje važnost tematike projekta, međutim ne slaže se sa dijelom 
žalbe u kojem se navodi "...ovaj projekt ne može biti potpun ukoliko nemamo dostupan dovoljan broj prezervativa i 
promotivnog materijala jer se bez toga projekt svodi na mrtvo slovo na papiru." Povjerenstvo smatra kako promotivni 
materijal nije najvažniji dio projekta te kako veću važnost imaju sama predavanja, radionice i samo prenošenje znanja. 
Također, uvidom u prošlogodišnje izdanje projekta vidljivo je kako je završno financijsko izvješće nepotpuno. Zbog 
navedenog smatramo kako je odobren iznos sufinanciranja prikladan ovogodišnjem izdanju projekta.

7585 [57.2] MedRi Znanstveni 
PIKNIK (Lana Oštro)

4 113.25 kn 1 500.00 kn B ✓

Povjerenstvo sastavnice Struktura financijskog potreživanja nije od vitalnog značenja za organiziranje projekta. 
Projekt traje jedan dan.
Povjerenstvo SZSuR Pokloni se ne financiraju. Predlaže se pronalazak drugih izvora.

Natječaj Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci [2021] - Skraćeni izvještaj
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7588 [85.8] Časopis studenata 
psihologije “Impuls” (Hana 
Lucić)

2 987.75 kn 2 987.75 kn A2 ✓

Povjerenstvo sastavnice U uvjerenju o neprovođenju kaznenog postupka za Hanu Lucić navedena je kriva svrha 
izdavanja (Zasnivanje radnog odnosa), no samo uvjerenje je u redu. Projekt je svrstan u kategoriju A2 budući je riječ je o 
kvalitetnom studentskom časopisuda, koji izlazi u kontinuitetu od ak. god. 2016./2017. Studentima koji u njemu 
sudjeluju omogućuje stjecanje važnih metodoloških i uredničkih vještina te predstavlja odličnu platformu za objavu 
stručnih radova. U usporedbi s time, tražena sredstva doista nisu velika.

7593 [81.2] Teddy Bear Hospital 
(Lara Brdar)

28 605.75 kn 19 608.44 kn A3 ✓

Povjerenstvo sastavnice Duga tradicija održavanja. Važnost za edukaciju i popularizaciju struke od najmlađe dobi. 
Dobro osmišljen program.
Povjerenstvo SZSuR Prehrana se ne financira.

7596 [88] Međunarodne razmjene 
studenata medicine (VILMA 
GRBAS)

97 600.00 kn 50 000.00 kn A1 ✓

Povjerenstvo sastavnice Najvažniji projekt za sastavnicu. Nadopunjuje i obogaćuje edukaciju studenata medicine. Ima 
međunarodni karakter, veliku tradiciju, povećava konkurentnost studenata polaznika. Promovira Hrvatsku u svijetu. 
Povećava studentski standard. Jača studentske organizacije i suradnju među fakultetskim odborima unutar Hrvatske. 
Izrazito velika zainteresiranost za sudjelovanje od strane studenata sastavnice ( po anketi preko 94% ispitanih).

7627 [87.6] 5. Regionalni susret 
studenata psihologije – SPiRi 
(Petra Roso)

40 201.81 kn 12 000.00 kn A1 ✓

Povjerenstvo sastavnice Prema projektnom prijedlogu i dokumentaciji vidljivo je da su Regionalni susreti studenata 
psihologije izvrsno planirana i već godinama organizirana manifestacija. Ova studentska konferencija omogućuje 
povezivanje studenata riječkog sveučilišta s kolegicama i kolegama s drugih hrvatskih sveučilišta, kao i onih iz okolnih 
zemalja. Time doprinosi internacionalizaciji Odsjeka za psihologiju, njegovih studenata te Filozofskog fakulteta u Rijeci u 
cjelini. Osim izlagača, Susreti pružaju priliku brojnim volonterima za stjecanje neprocjenjivog iskustva, studentskog i 
znanstveno-stručnog, kao i za daljnji osobni razvoj studenata u smjeru vođenja drugih projekata u budućnosti. Stoga 
Povjerenstvo smatra da ovaj proijekt treba maksimalno podržati.
Povjerenstvo SZSuR Projekt ima nerealni financijski plan te s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju nije realno 
održati konferenciju za 250 sudionika. Prikaz troškova nije u potpunosti realan u odnosu na potrebe projekta.
Povjerenstvo žalbe/prigovore Žalbeno se povjerenstvo slaže s ocjenom i komentarom Povjerenstva SZSUR. Projekt je 
kvalitetno napisan, ali s obzirom na trenutačnu epidemiološku situaciju smatramo da određeni elementi provedbe 
projekta nisu realni te da je sam financijski plan nerealan. Predlažemo sufinanciranje po prijedlogu Povjerenstva SZSUR-
a.

7629 [72.4] 5. škola intervencijske 
radiologije (Matea Pentek)

30 565.50 kn 14 000.00 kn B ✓
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Povjerenstvo sastavnice projekt koji ima značenje za dio populacije studenata medicine viših godina sa visokim 
troškovima izvedbe.

7632 [76.4] Speculum – studentsko 
glasilo (Ena Paparić)

8 687.50 kn 5 212.50 kn A2 ✓

Povjerenstvo sastavnice Duga tradicija projekta. Omogućuje studentski izričaj kroz pisani medij. Promovira 
studentske organizacije, studentsko organiziranje i događanja. Pisani medij po mjeri studenata medicine. Povećava 
studentski standard i kvalitetu života.
Povjerenstvo SZSuR Financira se tisak od 300 komada.

7638 [73.4] Putujući znanstvenici 
(Emily Sabolek)

12 000.00 kn 5 000.00 kn A2 ✓

Povjerenstvo sastavnice Dokumentacija za prijavu projekta je potpuna. Projekt s dugogodišnjom tradicijom i velikim 
učinkom u edukaciji. Projekt nema u potpunosti razrađen financijski plan.
Povjerenstvo SZSuR Povjerenstvo prepoznaje važnost projekta, no uvidom u dokumentaciju vidljivo je da financijski 
plan nije dostatno razrađen (nisu poznati ostali izvori financiranja). Također, ponude i financijski plan nisu usklađeni.

7663 [87] CJEPKO ZNA – najbitnije o 
cijepljenju (Dora Jurić)

11 592.40 kn 11 592.40 kn A1 ✓

Povjerenstvo sastavnice Izrazito važan projekt u sadašnjem vremenu COVID-19 pandemije i cijepljenja te pojavnosti 
raznih pokreta protiv cijepljenja baziranih na neznanju. Važnost ovog projekta je da studenti medicine prepoznaju 
problem te na bazi činjenica promoviraju cijepljenje kao jednu od najvažnijih dostignuća moderne medicine u suzbijanju 
infektivnih bolesti. Materijali koji proizlaze iz ovog projekta a priloženi su u dodatku, nadilaze sam projekt. Projekt ima u 
planu širenje na PG županiju i na cijelu Hrvatsku. Studenti su u poziciji da organiziraju, educiraju i promoviraju projekt od 
važnog javnozdravstvenog interesa. Projekt će se promovirati na društvenim mrežama, otvoriti stranicu "Cjepko zna - 
najbitnije o cijepljenju" na Facebooku i profil na Instagramu, gostovati na radiju, promovirati u Novom Listu.
Povjerenstvo SZSuR Pojedine stavke u financijskom planu su iskazane bez pdv-a. Stavka izrada maskote izražena u 
neto cijeni

7666 [42.8] TheateRI 2021 (Ivan Vid 
Čakarević Kršul)

18 000.00 kn C –

Povjerenstvo sastavnice Uz projekt nije priložena potrebna dokumentacija, osim potvrde studentskog statusa i 
uvjerenja o kaznenom postupku za voditelja. Također, financijski plan je neusuglašen, budući da se traži skoro 50% više 
sredstava od planiranih troškova.
Povjerenstvo SZSuR Projekt nema obveznu dokumentaciju te se neće financirati.

7683 [53.2] EFRIjada (Valentina Nuli) 14 539.15 kn 2 541.14 kn B ✓
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Povjerenstvo sastavnice Ovisno o epidemiološkim mjerama upitna je izvedivost projekta.
Povjerenstvo SZSuR Projekt nema razrađeni plan aktivnosti. Projekt ima potencijala, ali je potrebno više razrade te je 
potrebno pronaći više izvora financiranja.
Povjerenstvo žalbe/prigovore Žalbeno se povjerenstvo slaže s komentarom i ocjenom Povjerenstva SZSUR-a. Projekt 
je u određenim dijelovima nekvalitetno napisan te ne sadrži sve potrebne elemente. Također, s obzirom na 
epidemiološku situaciju, u potpunosti se slažemo s komentarom same sastavnice.

7686 [59] EFRI humanitarna trail 
utrka (Petra Adelajda 
Zaninović)

8 750.00 kn 8 750.00 kn A1 ✓

Povjerenstvo sastavnice Projekt ima višegodišnju povijest i medijski je jako prihvaćen te je društveno koristan.
Povjerenstvo SZSuR Projekt nema detaljnu razradu hodograma. Projekt ima loše razrađeni financijski plan. Nisu 
objašnjeni drugi izvori financiranja koji su poznati Povjernestvu, poput Studentskog centra u iznosu od 3.146,00 kuna.
Povjerenstvo žalbe/prigovore Žalbeno povjerenstvo ima bolji uvid u projekt kroz realno objašnjenje samo jedne 
stavke u financijskom planu, ostale četiri stavke su u potpunosti financirane. Također s obzirom da je detaljno 
objašnjeno zašto odgovara samo skuplja ponuda za traženu stavku u financijskom planu, predlaže se financiranje 
tražene stavke u potpunosti, odnosno predlaže se financiranje u iznosu od 8.750,00 kuna.

7687 [70.8] Humanijada 2021. 
(Marta Despotović)

26 000.00 kn 3 000.00 kn A3 ✓

Povjerenstvo sastavnice Projekt ima veliku tradiciju i masovnost ali se bavi samo jednim aspektom studentske 
problematike koji nije od primarne važnosti za sastavnicu.
Povjerenstvo SZSuR Povjerenstvo smatra da se projekt može financirati iz kotizacija te ne odgovara propozicijama 
Natječaja.
Povjerenstvo žalbe/prigovore To što je Povjerenstvo SZSUR okarakteriziralo projekt kao neodgovarajući, odnosno "ne 
odgovara propozicijama Natječaja" je netočno, stoga se u ovu svrhu predlaže iznos po studentu od 60,00 kn što ukupno 
iznosi 3.000,00 kuna. Uzevši u obzir navod Povjerenstva sastavnice: "bavi samo jednim aspektom studentske 
problematike koji nije od primarne važnosti za sastavnicu", smatramo da je to primjereno. Također, navedeno je 
odlučeno i iz razloga što iz projektne dokumentacije nije razvidno koji će točno studenti sudjelovati u projektu, odnosno 
nije jasan kriterij odabira sudionika. Također, s obzirom na vrstu i financijske proporcije projekta, smatramo da fale drugi 
izvori financiranje. Dodijeljeni iznos se ne može utrošiti na manji broj studenata.

7706 [69.2] Fissura (Katarina Šutalo) 2 500.00 kn 2 500.00 kn A1 ✓

Povjerenstvo SZSuR Povjerenstvo nema potpunu financijsku sliku projekta. Financijski plan je nerazrađen i nepotpun. 
Projekt ima potencijala.
Povjerenstvo žalbe/prigovore Žalbeno povjerenstvo prepoznaje prihvaćanje prošlogodišnjeg prijedloga u vidu 
digitalizacije časopisa. Predlažemo financiranje u punom iznosu od 2.500,00 kuna.

7711 [73.6] Studentski kongres 
zaštite zdravlja – Sanitas 2021 
(Silvestar Mežnarić)

28 995.72 kn 10 071.32 kn A3 ✓
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Povjerenstvo sastavnice Projekt je platforma za popularizaciju i poticanje istraživačkog rada među studentima 
sanitarnog inženjerstva i srodnih studija.
Povjerenstvo SZSuR Dane su ponude za prehranu s cijenom višom od 30 kuna koja je propisana Natječajem. Količine 
tiska ne odgovaraju broju korisnika.
Povjerenstvo žalbe/prigovore Povjerenstvo shvaća kako je za potrebe projekta nužan catering, međutim smatra da 
se obroci financiraju u iznosu od 30,00 kn po sudioniku projekta. Povjerenstvo za prigovore prepoznaje potrebu 
dodatnog tiska te predlaže povećanje ukupnog iznosa sufinanciranja za 1.000,00 kn,, sa 9.071,32 kn na 10.071,32 kn 
(uz ograničenje stavke "Tisak kongresnih materijala" na 3.500,00 kn.

7725 [68.8] 63. Humanitarni bal 
medicinara (Antun Mršić)

10 000.00 kn 3 500.00 kn B ✓

Povjerenstvo sastavnice Izrazito velika tradicija. Cilj projekta je sakupljanje donacija za nedavnim potresom 
pogođenim kolegama iz Siska, Petrinje i okolice. S obzirom da prikupljanje sredstava na balu medicinara u svrhu 
humanitarne akcije ima brojne izvore, a pomoć nema direktnu vezu sa studentima i lokalnom zajednicom smatramo da 
treba pomoći ali projekt nije od vitalnog značaja za sastavnicu.
Povjerenstvo SZSuR Opis projekta nije usklađen s financijskim planom.

7727 [93.4] Studentska lica Platka 
2021 (Ivona Cicović)

13 040.98 kn 13 040.98 kn A1 ✓

Povjerenstvo SZSuR Povjerenstvo smatra da projekt ima izrazitu vidljivost i promociju Sveučilišta. Projekt je dobro 
osmišljen.

7732 [82.8] Computer Society 
Congress (Karlo Džafić)

10 920.00 kn 9 360.00 kn A1 ✓

Povjerenstvo sastavnice Projekt je od iznimne važnosti u sklopu međunarodne suradnje i prepoznatljivosti Tehničkog 
fakulteta, ali i Sveučilišta u Rijeci.

7768 [61.8] Kako je Četko Pastić 
spasio osmijeh (Karlo Vrbanić)

9 640.29 kn 3 500.00 kn A2 ✓

Povjerenstvo SZSuR Izražena važnost u projektu za zajednicu i s naglaskom na ranjive skupine, projekt ima 
potencijala, ali ne sadrži razradu aktivnosti projekta.

7773 [54] Humanitarni kviz 
“InženjeRi za inženjere” (Tina 
Mlinarić)

300.00 kn B –

Povjerenstvo sastavnice Projekt zadovoljava natječajne kriterije, te se može financirati. Spada pod društveno korisne 
projekte humanitarnog karaktera, te mu financijski izdatci nisu veliki. U obvezatnoj dokumentaciji nedostaje Uvjerenje 
nadležnog općinskog suda ili uvjerenje iz sustava e-Građani, ne starije od 15 dana, da se ne vodi kazneni postupak 
protiv predsjednika studentskog zbora. Napomena: ako je prijavitelj studentski zbor, uvjerenje iz ove točke podnose 
predsjednik studentskog zbora i voditelj projekta.
Povjerenstvo SZSuR Projekt ne sadrži obveznu dokumentaciju
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7783 [77.2] Međunarodna 
konferencija studenata turizma 
2021 (Jure Bulović)

10 000.00 kn 3 000.00 kn A1 ✓

Povjerenstvo sastavnice Odlučeno je da projekt ulazi u kategoriju A1 jer obuhvaća veći broj korisnika te se odvija već 
8. godinu te je od iznimne važnosti za daljnje usavršavanje i usvajanje novih kompetencija.
Povjerenstvo SZSuR U financijskom planu je samo istaknuta pojedinačna tražena stavka. Povjerenstvo nema uvid u 
ostale troškove projekta, odnosno nema pregled financijske strukture projekta.

7786 [75] Game Over (Marina Banov) 9 299.00 kn 3 000.00 kn A1 ✓

Povjerenstvo sastavnice Projekt je od iznimne važnosti. Kombinacija je učenja i zabave, koja zbog zanimljivog 
sadržaja može pomoći u povećanju prepoznatljivosti Tehničkog fakulteta, te njegovoj atraktivnosti za buduće studente.
Povjerenstvo SZSuR Projekt treba proširiti na više korisnika kako bi nagrade bile primjerenije.
Povjerenstvo žalbe/prigovore Povjerenstvo smatra kako su nagrade pretjerane, odnosno neprimjerene s obzirom na 
broj sudionika. U prigovoru se navodi da se nagradama želi motivirati studente na izvrsnost u postignućima, ali je broj 
korisnika limitiran na 20 zbog adekvatnog izvođenja radionice od kojih 12 (tj. 3 ekipe) imaju pravo na nagradu. 
Smatramo da je ukupna vrijednost nagrada za 12 ljudi prevelika za studentski projekt ove veličine. Ponude pod stavkom 
"Nagrada za 3. mjesto timu (4 osobe)" su nerealne. Pretragom ponuda za eksterne baterije vidljivo je da se baterija tip 
„XIAOMI REDMI Power bank 18W 20.000 mAh“ može naći u trgovinama za 145,00 kn, dok je najjeftinija ponuda 
postavljena za 255,55 kn, a radi se o bateriji s duplo manjim kapacitetom. Povjerenstvo smatra kako je bilo potrebno 
bolje istražiti ponude. Također, u nastavku prigovora je prvi puta spomenuto „brzinsko natjecanje“ u kojem se očekuje 
veći broj korisnika, ali nije vidljivo hoće li i oni konkurirati za osvajanje nagrada. Projekt ima izvrsnog potencijala, ali 
Povjerenstvo smatra da ga je potrebno doraditi. Iz svih navedenih razloga, predlaže se financiranje kako je predloženo 
od strane Povjerenstva SZSUR-a.

7789 [47] Stručni posjet u Rimac 
Automobili (Tina Mlinarić)

3 500.00 kn A3 –

Povjerenstvo sastavnice Projekt je važan za sastavnicu te treba biti financiran sukladno mogućnostima. Posjet 
pogonu tvrtke i prateća medijska vidljivost pokazat će da Tehnički fakultet zajedno sa Sveučilištem u Rijeci aktivno radi 
na kontinuiranoj edukaciji i pripremi studenata za tržište rada. Nedostaje popunjena kartica "Aktivnosti". U obvezatnoj 
dokumentaciji nedostaje uvjerenje nadležnog općinskog suda ili uvjerenje iz sustava e-Građani, ne starije od 15 dana, da 
se ne vodi kazneni postupak protiv predsjednika studentskog zbora. Napomena: ako je prijavitelj studentski zbor, 
uvjerenje iz ove točke podnose predsjednik studentskog zbora i voditelj projekta. Napomena: Projekt se ne smije tokom 
izvođenja pridodijeliti kao terenska nastava na bilo koji kolegij koji se izvodi na sastavnici Tehničkog fakulteta, 
Sveučilišta u Rijeci.
Povjerenstvo SZSuR Nedostaje obvezna dokumentacija.

7792 [46.6] Social Selling Week 
(Tina Mlinarić)

4 800.00 kn B –
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Povjerenstvo sastavnice Projekt zadovoljava natječajne kriterije, te se može financirati. Znanja i vještine koje će 
polaznici usvojiti omogućit će im kvalitetan ulazak na tržište rada po završetku studija. U obvezatnoj dokumentaciji 
nedostaje uvjerenje nadležnog općinskog suda ili uvjerenje iz sustava e-Građani, ne starije od 15 dana, da se ne vodi 
kazneni postupak protiv predsjednika studentskog zbora. Napomena: ako je prijavitelj studentski zbor, uvjerenje iz ove 
točke podnose predsjednik studentskog zbora i voditelj projekta.
Povjerenstvo SZSuR Nedostaje obvezna dokumentacija.

7803 [72.4] RiBot (Karlo Džafić) 7 260.00 kn 3 500.00 kn A3 ✓

Povjerenstvo sastavnice Projekt je važan za sastavnicu te treba biti financiran sukladno mogućnostima. Radionica je 
zamišljena kao pilot projekt i ovisno o zainteresiranosti studenata može se u budućnosti organizirati i na ostalim 
sastavnicama Sveučilišta.
Povjerenstvo žalbe/prigovore Žalbeno povjerenstvo smatra bitnim što se pribor za provedbu projekta planira koristiti 
i u budućim izdanjima projekta. Također, negativan bod je bio propust Povjerenstva te isti ne postoji. Iz tih se razloga 
predlaže dodatno financiranje u iznosu od 1.500,00 kuna (ukupno 3.500,00 kuna).

7826 [70.8] Movember na 
Sveučilištu u Rijeci (Ena 
Paparić)

6 000.00 kn 5 500.00 kn B ✓

Povjerenstvo sastavnice Projekt je dobro osmišljen ali nije jasno izražen cilj. Predloženi troškovi nisu vitalni preduvjet 
za održavanje projekta.

7848 [51.4] Nevidljivi život u vodi 
(Dalila Sadiku)

3 289.00 kn 1 012.20 kn B ✓

Povjerenstvo sastavnice Tema projekta bi trebala biti dio osnovnog programa edukacije u ustanovama predškolske 
dobi i rane školske dobi. Projekt bi bio vrijedniji da je tema dio neke veće teme.

7859 [71.8] Ljetna škola SOBRi 
(Matea Kršanac)

1 870.96 kn 1 000.00 kn B ✓

Povjerenstvo sastavnice Dokumentacija projekta potpuna. Povjerenstvo smatra da je projekt izvrstan, međutim samo 
zbog velikog broja kvalitetnih prijedloga je u kategoriji B. Preporuka da se za aktivnosti planira veća vidljivost projekta 
preko izvještavanja u dnevnom tisku.
Povjerenstvo SZSuR Nije u potpunosti usklađen troškovnik s opisom aktivnosti.

7933 [76.2] NatuRIs (Marta Pongrac) 5 635.15 kn 4 000.00 kn A3 ✓

Povjerenstvo sastavnice Sva dokumentacija je priložena. Projekt je zanimljiv i ima široku mogućnost uključivanja 
velikog broja sudionika. Načini evaluacije uspješnosti projekta nisu detaljno obrazloženi.

7934 [77.2] 19. TJEDAN MOZGA 
(Annemarie Marić)

2 569.12 kn 2 569.12 kn A2 ✓
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Povjerenstvo sastavnice Projekt je od iznimne važnosti za sastavnicu jer na više razina doprinosi razvoju 
destigmatizacije društveno nedovoljno prihvaćene tematike psihijatrijskih i neuroloških oboljenja. Projekt ima 
dugogodišnju tradiciju održavanja. U organizaciji sudjeluju različita priznata društva, instituti i centri izvrsnosti te 
Medicinski fakulteti u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci. Radi se o projektu globalnih razmjera koji uključuje 7300 partnera. 
Na taj način omogućava i studentima priliku sudjelovanja na velikom projektu koji se ne tiče samo njihovog fakulteta. 
Također uključuje ranjive skupine studenata. Ima jasan izvedbeni i finacijski plan.

7954 [49.2] RITEH Movie Nights 
(Lana Miličević)

4 600.00 kn C –

Povjerenstvo sastavnice Projekt nije od važnosti za sastavnicu, te se ne treba financirati. Iako spada u kategoriju 
zabave smatramo da je, naročito u usporedbi sa drugim projektima, financijski okvir prevelik. Nedostaje popunjena 
kartica "Aktivnosti". U obvezatnoj dokumentaciji nedostaje uvjerenje nadležnog općinskog suda ili uvjerenje iz sustava e-
Građani, ne starije od 15 dana, da se ne vodi kazneni postupak protiv predsjednika studentskog zbora. Napomena: ako 
je prijavitelj studentski zbor, uvjerenje iz ove točke podnose predsjednik studentskog zbora i voditelj projekta.
Povjerenstvo SZSuR Nedostaje obvezna dokumentacija.

7964 [50.8] Svjetski dan borbe 
protiv AIDS-a (Filip Pjerobon)

8 000.00 kn 1 000.00 kn C ✓

Povjerenstvo sastavnice Iako su u prijedlogu projekta zamišljene određene zanimljive i vrijedne aktivnosti (edukacije, 
kviz, i sl.), razrada projekta i njegovog provođenja je manjkava i nedostatna. Aktivnosti koje se doista bi provodile ove 
godine nisu praktički uopće opisane pa u konačnici nije jasno što bi se projektom postiglo i na koji način. Inicijativa u 
cjelini jest vrijedna pa sugeriramo detaljniju razradu projekta za sljedeći natječaj.
Povjerenstvo SZSuR Projekt nema razrađene aktivnosti niti financijski plan. Očekivani rezultati nisu razvidni. Predlaže 
se pronalazak drugih financijskih izvora. Potrebno je projekt razraditi.

7982 [27] Filmski Filozofski (Filip 
Pjerobon)

6 279.00 kn C ✓

Povjerenstvo sastavnice Razrada projekta je manjkava, prije svega jer nije navedeno mjesto njegove provedbe, kao 
ni pojedinačne aktivnosti. Ako je plan bio provesti projekt na FFRI (a što se prema naslovu čini da jest), onda je nabava 
projektora, platna i ozvučenja bespredmetna, budući da su sve prostorije na Fakultetu istima opremljene. Očekivani 
rezultati su također problematični, jer nije opisano na koji se način planiraju doseći. Također, na FFRI već postoji filmski 
klub "Movie Review FFRI".
Povjerenstvo SZSuR Sličan projekt postoji na Filozofskom fakultetu. Tražene stavke u financijskom planu se mogu 
posuditi od strane Fakulteta, odnosno SZSUR. Također, Povjerenstvo je odlučilo da se projekt neće financirati zbog 
niskog broja bodova projekta.
Povjerenstvo žalbe/prigovore Povjerenstvo SZSUR-a je konstatiralo da postoji sličan projekt na Filozofskom fakultetu, 
ali to nije navedeno kao razlog odbijanja projekta. Projekt ima nizak broj bodova te kao takav neće biti financiran. Projekt 
koji navodi sama sastavnica je vidljiv i na portalu Kišobran: https://kisobran.uniri.hr/2019/11/18/filmske-veceri-na-
filozofskom-fakultetu-u-rijeci/ Također, povjerenstvo se slaže s dostupnošću opreme na samome Fakultetu.

7985 [48.4] Studentski planinarski 
pohodi (Filip Pjerobon)

10 816.12 kn A3 ✓
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Povjerenstvo sastavnice Prema priloženom planu projekt se čini vrlo zanimljivim i pozitivnim u kontekstu studentskog 
života i cjelokupnog zdravlja studenata. Studentski planinarski pohodi su tim više dobrodošli jer ne postoje slične 
aktivnosti u sklopu obavezne nastave TZK. Unatoč tome, valja istaknuti određene problematičnosti u opisu projekta i 
financijama. Prije svega, nije jasno postoji li u projektu kvalificirani vodič za planirane planinarske rute, kao ni tko bi bila 
odgovorna osoba. Nadalje, nije sasvim jasno ni planiraju li se jednodnevne planinarske rute ili višednevne. Ako je riječ o 
jednodnevnima, onda se nabava šatora i vreća za spavanje čini suvišnima.
Povjerenstvo SZSuR Projekt je prijavljen na SCRI Natječaj. Povjerenstvu je poznato da je projekt financiran od strane 
SCRI (26 %). Također, Povjerenstvu nije razvidno na koji će se način traženi artikli dati na korištenje za 100 osoba. 
Projekt ima potencijala jer uključuje osobe slabijeg socioekonomskog statusa, ali nije dostatno razrađen način 
uključivanja osoba slabijeg sociekonomskog statusa i nejasni su izvori financiranja. Također, Povjerenstvo je odlučilo da 
se projekt neće financirati zbog niskog broja bodova projekta.
Povjerenstvo žalbe/prigovore Povjerenstvo za prigovore se u potpunosti slaže s dijelom žalbe: „..te nam zato treba 
financiranje i od strane SZSUR-a, za što ne postoji apsolutno nikakva zapreka“. Međutim, projekt se neće financirati zbog 
niskog broja bodova. Projekt ima potencijala te s toga predlažemo detaljnije i kvalitetnije pisanje istoga u budućnosti, 
kako bi mogao biti sufinanciran od strane SZSUR-a.

8021 [41.8] Studentski akademski 
podcast FFRI (Filip Pjerobon)

33 169.56 kn A2 ✓

Povjerenstvo sastavnice Projekt je ambiciozno zamišljen i dobro razrađen. Uz sve navedeno u prijedlogu, omogućio bi 
studentima FFRI dugotrajno bavljenje medijskim aktivnostima, čime otvara vrata novom segmentu na našem fakultetu. 
Upravo je planirana dugoročnost projekta, odnosno ulaganje u budućnost opremanjem studija kvalitetnom opremom 
jedna od njegovih najpozitivinijih strana. Stoga projekt svakako treba podržati.
Povjerenstvo SZSuR Povjerenstvo smatra da se takav projekt treba realizirati kroz studentsku medijsku platformu 
"Kišobran" koja je osnovana od strane SZSUR-a na zajedničku inicijativu sa studentima Odsjeka za kulturologiju FFRI. 
Aktivnosti za čije provođenje se traži financiranje provode se kroz navedenu medijsku platformu čije su pak aktivnosti 
navedene u Planu i programu rada SZSUR, a čije je usvajanje podržao i sam SZ FFRI kroz sudjelovanje u radu SZSUR, s 
obzirom da je predstavnik SZ FFRI član Skupštine SZSUR. S obzirom na to da je potrebno racionalizirati troškove i raditi 
na multidisciplinarnosti i kooperaciji studenata svih sastavnica Sveučilišta, za realizaciju aktivnosti ovoga projekta može 
se koristiti opremu navedene studentske platforme koja je već nabavljena kao i ona koja je u procesu nabave. 
Studentski medij Kišobran i služi u tu svrhu - objedinjavanja projekata i aktivnosti koji imaju potencijala na razini 
Sveučilišta. Navedeni projekt ima izvrsnog potencijala, ali s nedovoljno razrađenim hodogramom projekta koji ima visoki 
financijski plan. Također, Povjerenstvo je odlučilo da se projekt neće financirati zbog niskog broja bodova projekta.
Povjerenstvo žalbe/prigovore Po dodjeli bodova Povjerenstvo SZSUR je donijelo odluku da se projektni prijedlozi s 
manje od 50 bodova neće predložiti za financiranje. Navedeni projekt ima 41,8 bodova te sukladno Odluci Povjerenstva 
neće biti predložen za financiranje.

8024 [62.2] Riječki interdisciplinarni 
kongres (Filip Pjerobon)

30 280.00 kn 8 000.00 kn A1 ✓
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Povjerenstvo sastavnice Projekt je svrstan u najvišu kategoriju, budući da se uspješno održava već 8 godina, potiče 
internacionalizaciju studenata i FFRI u cjelini, kao i interdisciplinarni pristup znanosti. Također je pozitivno što je projekt 
otvoren svima, pruža priliku za sudjelovanje brojnim volonterima i slušačima s cijelog riječkog sveučilišta i šire. Također 
redovito okuplja vrhunske stručnjake i znanstvenike iz cijele Hrvatske i susjedstva. Svojom širokom medijskom 
popraćenošću doprinosi i vidljivosti FFRI.
Povjerenstvo žalbe/prigovore Povjerenstvo prepoznaje važnost i potencijal projekta. Međutim, budući da je ovo 9. 
izdanje već poznatog projekta, smatramo kako je bilo moguće i potrebo osigurati i druge izvore financiranja. Također, 
niti jedna ponuda nije priložena (ni za stavke za koje je to potrebno). Bez obzira na navedene propuste, Povjerenstvo 
prepoznaje značenje ovog projekta te predlaže dodatno financiranje u iznosu od 2 000.00 kuna (ukupno 8 000.00 kuna).

8032 [59.6] Čiste ručice (Gabriela 
Špeh)

7 169.40 kn 3 751.90 kn B ✓

Povjerenstvo sastavnice Tema projekta bi trebala biti dio osnovnog programa edukacije u ustanovama predškolske 
dobi i rane školske dobi. Projekt bi bio vrijedniji da je tema dio neke šire teme.
Povjerenstvo SZSuR Uzimaju se u obzir najjeftinije ponude. Predlaže se pronalazak drugih izvora financiranja.

8105 [51] Odrastanje s umjetnošću 
(Zelda Bašić)

8 000.00 kn 3 000.00 kn A2 ✓

Povjerenstvo sastavnice U projektu je priložen financijski plan u odnosu na jednog izvođača s argumentom da je 
upravo ekspert za područje. Postoje druge dramske skupine i drugi umjetnički voditelji, međutim može se prihvatiti 
argument o ekspertizi navedenog umjetničkog voditelja.
Povjerenstvo SZSuR Povjerenstvo financira jednu radionicu jer projekt ima potencijala, samo je nedovoljno razrađena 
financijska struktura projekta. Projekt se može prošiti i izvan okvira samih radionica.
Povjerenstvo žalbe/prigovore Povjerenstvo prepoznaje značenje i ideju projekta te predlaže dodatno financiranje u 
iznosu od 1 000.00 kuna (ukupno 3 000.00 kuna). Također, vidljiv je potencijal projekta, ali zbog grešaka u pisanju 
ostvaren je nizak broj bodova te projekt nije preporučen za financiranje u višem iznosu. Potrebno je detaljnije i 
kvalitetnije pisanje projekta.

8122 [84.8] E-BIKE (Ivan Sladonja) 7 208.27 kn 7 208.27 kn A2 ✓

Povjerenstvo SZSuR Dokumentacija je propisno predana.

8131 [89.8] UNIRI Adria Hydrofoil 
Solar Boat – 3. faza (Filip 
Karadžić)

77 726.35 kn 50 000.00 kn A1 ✓

Povjerenstvo SZSuR Predana sva potrebna dokumentacija.

8253 [21.8] Izrada promotivnog 
materijala studentskog zbora 
(Lovro Janeš)

2 500.00 kn A2 ✓

Povjerenstvo SZSuR Povjerenstvo smatra da navedeni projekt ne ispunjava uvjete projekta, odnosno da ne spada u 
kategoriju "studentski mediji". Projekt se ne financira.
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8265 [52.4] Ekonomistika (Lovro 
Janeš)

3 500.00 kn 1 000.00 kn A2 ✓

Povjerenstvo sastavnice Projekt ima dugogodišnju tradiciju održavanja.
Povjerenstvo SZSuR Nema razrađenih aktivnosti. Prikaz troškova je nerealan u odnosu na potrebe projekta. 
Napomena Povjerenstva na temelju prijašnjeg iskustva: alkohol se izritičo ne financira.

8277 [56.8] Studentska znanstvena 
konferencija RI-STEM-2021 
(Ivan Lorencin)

1 800.00 kn 900.00 kn A2 ✓

Povjerenstvo sastavnice Projekt je važan za sastavnicu te ga treba financirati i radi njegove dugotrajne provedbe. 
Konferencijom će se, uz koristi umrežavanja studenata doktorskih studija, pružiti mogućnost studentima diplomskih 
studija za ulazak u znanstvenu zajednicu pisanjem znanstvenih radova.
Povjerenstvo SZSuR U financijskom izvještaju nije predviđen honorar, putni troškovi i smještaj za predavače. USB 
memorije se ne financiraju.

8294 [77] 10. Studentski kongres 
neuroznanosti – NeuRi 2021 
(Josipa Kajić)

29 229.31 kn 9 939.67 kn A3 ✓

Povjerenstvo sastavnice Projekt se odvija na dvije lokacije : Rijeka i Rab. Bave se destigmatizacijom neuroloških i 
psihijatrijskih bolesti. Međutim u projektu ne sudjeluju međunarodne organizacije niti više hrvatskih Medicinskih 
fakulteta stoga je dobio nižu kategoriju nego jedan vrlo sličan projekt.

8304 [81.4] GameRi LAN party 
2021. (Andrea Toić)

1 175.30 kn 1 175.30 kn A2 ✓

Povjerenstvo sastavnice Povjerenstvo je utvrdilo da je pristigla dokupmentacija u skladu s pravilima. Članovi 
povjerenstva su se usuglasili da je projekt od važnosti za sastavnicu i dodijelili mu kategoriju A2. Važnost projekta 
očituje se u izravnoj promociji Odjela, posebice zbog održavanja u samim prostorima Odjela, te zbog povezivanja 
studenata, budućih studenata i profesora Odjela za informatiku. Navedenim se otvaraju mogućnosti za buduće 
zajedničke aktivnosti i suradnje. Također, uključenjem srednjoškolske populacije u realizaciju projekta radi se na 
izravnom promicanju studijskih programa Odjela i poboljšava vidljivost sastavnice u sveučilišnoj zajednici. Naročito 
bitnim Povjerenstvo smatra činjenicu da je održavanje projekta moguće neovisno o epidemiološkoj situaciji, tj. projekt je 
moguće izvesti u potpuno virtualnom okruženju i istovremeno studentima pružiti toliko željeni osjećaj povezanosti u 
ovim teškim vremenima. Ranjive skupine mogu se u potpunosti uključiti u samu realizaciju projekta. Povrh svega, budući 
da je projekt već jednom održan, podrška njegovom ponovnom održavanju doprinjela bi stvaranju višegodišnje tradicije.
Povjerenstvo SZSuR Projekt se u potpunosti financira.

8318 [36.2] RI-AI: Riječka radionica 
umjetne inteligencije (Sandi 
Baressi Šegota)

3 500.00 kn B ✓
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Povjerenstvo sastavnice Projekt zadovoljava natječajne kriterije, te se može financirati. Projekt je zanimljiv i sa 
aspekta Sveučilišta jer mu je cilj promocija i približavanje pojma umjetne inteligencije široj publici studenata Sveučilišta 
u Rijeci.
Povjerenstvo SZSuR Projekt se ne financira jer se oprema može nabaviti putem Studentskog zbora sastavnice, 
odnosno Fakulteta. Također, Povjerenstvo je odlučilo da se projekt neće financirati zbog niskog broja bodova projekta.

8320 [53.6] RI-CC: Riječka radionica 
računarstva u oblaku (Sandi 
Baressi Šegota)

2 300.00 kn A2 ✓

Povjerenstvo sastavnice Projekt je važan za sastavnicu te ga treba financirati i radi njegove dugotrajne provedbe. 
Radionicom je cilj približiti pojmove Računarstva u oblaku i Računarstva visokih performansi široj publici studenata 
Sveučilišta u Rijeci, a planirano je i njegovo ponovno održavanje u slučaju izraženog interesa na godišnjoj bazi.
Povjerenstvo SZSuR Projekt se neće financirati jer se navedena oprema može potražiti od Fakulteta.

8324 [53.2] #TrashTagUNIRI: 
Čišćenje okoliša Rijeke (Ivan 
Lorencin)

500.00 kn B ✓

Povjerenstvo sastavnice Projekt zadovoljava natječajne kriterije, te se može financirati. Cilj je poticanje svijesti o brizi 
za okoliš i međusobno druženje studenata Sveučilišta u Rijeci.
Povjerenstvo SZSuR Projekt nije dovoljno razražen. Ima potencijala za razvoj.

8386 [35.4] Razvoj kvalitete 
studentata (Lucija Marjanović)

25.00 kn A3 ✓

Povjerenstvo sastavnice Projekt je svrstan u kategoriju A3 jer razrada troškova nije jasna. U financijskom planu je 
uočen nedostatak u kojem prijavitelj traži 25,00 kn sufinanciranja.
Povjerenstvo SZSuR Nedostatak u financijskom planu - pretpostavka da se radi o pogrešci prilikom unošenja 
podataka. Također, Povjerenstvo je odlučilo da se projekt neće financirati zbog niskog broja bodova projekta.
Povjerenstvo žalbe/prigovore Povjerenstvo prihvaća objašnjenje tehničke greške kod unosa traženog iznosa, 
međutim sam projekt je ostvario vrlo nizak broj bodova prilikom ocjenjivanja te ga iz tog razloga ne možemo predložiti 
za financiranje.

8387 [95] Europske sveučilišne igre 
u Beogradu 2021. (Marta 
Despotović)

29 760.00 kn 25 000.00 kn A1 ✓

Povjerenstvo SZSuR Propisno predana sva dokumentacija.

8394 [47.2] Online Pub Kviz (Edi 
Kačarik)

500.00 kn A3 ✓
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Povjerenstvo sastavnice Dobro isplaniran financijski plan, pruža potencijal za održivost i uključenje studenata u 
projekt. Obzirom da je projekt fokusiran samo na Građevinski fakultet, a ne i na ostale sastavnice Sveučilišta, pojedine 
ocjene su niže jer utjecaj projekta neće biti vidljiv na cijelom Sveučilištu. Online Pub Kviz je odlično rješenje za 
povezivanje studenata uz pridržavanje epidemioloških mjera. Otvorena je mogućnost i za proširenja Online Pub Kviza na 
razini cijelog Sveučilišta.
Povjerenstvo SZSuR Financijski plan nije usklađen s aktivnostima. Nejasno je kome će ići ulaznice koje se žele 
financirati.. Također, Povjerenstvo je odlučilo da se projekt neće financirati zbog niskog broja bodova projekta.

8435 [47.4] Otvorena zelena 
učionica (Nika Kurti)

20 000.00 kn A2 ✓

Povjerenstvo sastavnice Projekt je u kategoriji A2 iz razloga što kompetencije koje se namjeravaju steči kroz 
provođenje aktivnosti projekta nemaju konkretnog značaja za pojedinca kao studenta sastavnice.
Povjerenstvo SZSuR Financijski plan ne prati razrađenost projekta. Projekt ima potencijala te se preporuča bolje 
osmisliti projekt u smislu akcijskog i financijskog plana. Također, Povjerenstvo je odlučilo da se projekt neće financirati 
zbog niskog broja bodova projekta.

8453 [66.2] Prevencija 
kardiovaskularnih bolesti i 
dijabetesa (Fabijan Čakanić)

29 862.03 kn 13 000.00 kn A2 ✓

Povjerenstvo sastavnice Projekt uključuje velik broj studenata medicine koji na interaktivan način educiraju 
građanstvo o važnosti kontrole krvnog tlaka i glukoze s ciljem prevencije kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa. Također, 
cilj je isticanje važnosti te poticanje studenata i građanstva dobrovoljnom darivanju krvi. Projekt traje dugi niz godina, a 
ujedinjuje još dva dugotrajna projekta (Kapi života i Dani zdravlja) te zato smatramo da je od iznimne važnosti.
Povjerenstvo SZSuR Predlaže se pronalazak drugih izvora financiranja. Financijski plan ne iznosi sve stavke troškova 
projekta, već samo ono što se traži od SZSUR te nije usklađen s navedenim aktivnostima projekta. Sredstva se 
namjenski mogu trošiti za potrošni materijal za mjerenje GUK-a

8493 [65.8] Roštiljada USBRi (Željko 
Agić)

208.00 kn 208.00 kn B ✓

Povjerenstvo sastavnice Sva potrebna dokumentacija priložena. Projekt zabave koji ima komponente sportske 
ekativnosti i takmičenja. Iako vrlo poželjna aktivnost za studente, socijalizacija i odmor, projekt na granici mogućnosti 
financiranja pravilnikom SZSUR.

8500 [73.6] Konferencija 
“Budućnost i perspektiva” 
(Lana Par)

26 000.00 kn 5 000.00 kn A1 ✓

Povjerenstvo sastavnice Sva potrebna dokumentacija priložena. Projekt od iznimne važnosti za zaposlenje studenata i 
interakciju s poslodavcima i alimnima. Projekt izvrsno predstavljen. Nedostatak je veliki trošak projekta i nesigurnost 
pronalaženja dodatnih sredstava. Projekt bi dodatno bio osnažen dodavanjem aktivnosti koje bi imala impact na 
međunarodnoj razini.
Povjerenstvo SZSuR Financijski plan nije u skladu s planom aktivnosti. Predlaže se pronalazak drugih izvora 
financiranja. Sredstva se moraju trošiti na stavku "Catering", odnosno prehranu.
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8509 [62.8] #ostaniVani Platak 
(Andrea Toic)

11 590.00 kn 3 500.00 kn B ✓

Povjerenstvo sastavnice Povjerenstvo je utvrdilo da je pristigla dokupmentacija u skladu s pravilima. Članovi 
povjerenstva su se usuglasili da projekt zadovoljava natječajne kriterije i dodijelili mu kategoriju B. Iako su se članovi 
povjerenstva usuglasili da je projekt od važnosti za sastavnicu, prema članku 10. Poslovnika nisu bili u mogućnosti 
dodijeliti projektu kategoriju A, budući da je ta kategorija već dodijeljena drugom projektu na sastavnici kojeg je 
Povjerenstvo komparativno ocijenilo važnijim.

8524 [0] Dan pred platnom (Lucija 
Kučej)

C –

Povjerenstvo sastavnice nepotpuna dokumetacija nema navedenih aktivnosti nema financijskog plana nema 
detaljnog opisa projekta

864 654.86 kn 368 625.89 kn
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