Na temelju č
lanka 19. Pravilnika o ustroju i djelovanju Hrvatskih studija Sveuč
iliš
ta u
Zagrebu Struč
no vijeć
e Hrvatskih studija Sveuč
iliš
ta u Zagrebu, na svojoj sjednici
održ
anoj 04. travnja 2006., donijelo je

PRAVILNIK
O SUFINANCIRANJU PROJEKATA STUDENTSKIH AKTIVNOSTI
STUDENATA HRVATSKIH STUDIJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i nač
in dodjeljivanja sredstava za sufinanciranje
znanstvenih, struč
nih, istraž
ivač
kih, umjetničkih i drugih projekata (npr. radionica,
seminara, kulturnih djelatnosti, izdavanja studentskih č
asopisa itd.) studenata odnosno
studentskih udruga ili studentskih klubova Hrvatskih studija Sveuč
iliš
ta u Zagrebu (u
daljnjem tekstu: Hrvatski studiji).
Članak 2.
Za dodjelu sredstava iz č
lanka 1. ovog Pravilnika mogu se natjecati svi studenti redovito
upisani u tekuć
u akademsku godinu na Hrvatske studije, te svi studentski klubovi i
studentske udruge koji djeluju na Hrvatskim studijima registrirani pri Ministarstvu
obrazovanja, znanosti i š
porta. Udruge koje ne prilož
e rješ
enje o registraciji pri
navedenim drž
avnim tijelima za tekuć
u odnosno prethodnu godinu ne ć
e se moć
i
natjecati za potporu.
Članak 3.
Natječ
aj za dodjelu sredstava iz č
lanka 1. ovog Pravilnika objavljuje voditelj Hrvatskih
studija dva puta tijekom godine, u pravilu u siječ
nju i lipnju tekuć
e godine.
Tekst natječ
aja treba sadrž
avati kriterije za procjenu projekata i programa i obrasce za
prijavu.
Članak 4.
Projekte ocjenjuje i donosi prijedlog odluke o dodjeljivanju sredstava troč
lano
Povjerenstvo koje imenuje Struč
no vijeć
e Hrvatskih studija iz redova nastavnika
Hrvatskih studija. U radu Povjerenstva sudjeluje i po jedan predstavnik podruž
nice
Studentskog zbora Hrvatskih studija, te dva predstavnika struč
nih studentskih udruga, bez
prava glasovanja kod donoš
enja prijedloga odluke o raspodjeli sredstava.

Odluku o raspodjeli sredstava, na prijedlog Povjerenstva, donosi Struč
no vijeć
e.
Članak 5.
Sredstva za tekuć
u godinu utvrđuje Koordinacijski kolegij Hrvatskih studija. Sredstva
dodijeljena natječ
ajem su namjenska. Prenamjena dodijeljenih sredstava moguć
a je
jedino uz odobrenje Koordinacijskog kolegija.
Hrvatski studiji s nositeljima projekata sklapaju ugovor o namjenskom troš
enju
dodijeljenih sredstava.
Udruge i pojedinci obvezni su podnijeti financijsko izvješ
će o utroš
ku sredstava
dobivenih na prethodnom natječ
aju, najkasnije do 15. siječ
nja tekuć
e godine.
Ako sva sredstva za sufinanciranje studentskih projekata ne budu dodijeljena u prvom
krugu natječ
aja, objavit ć
e se novi natječaj u roku od najviš
e 90 dana. Na tom natječ
aju
dodjeljivat ć
e se preostala sredstva.
Članak 6.
Natječ
aj mora trajati najmanje 15 dana i mora se objaviti na oglasnoj ploč
i Hrvatskih
studija, web stranici te dostaviti podruž
nici Studentskog zbora.
Projekti pristigli na objavljeni natječaj u Tajniš
tvo Hrvatskih studija, dostavljaju se
predsjedatelju Povjerenstva.
Kopije svih predanih projekata trebaju se dostaviti studentskim predstavnicima u
Povjerenstvu najmanje tri radna dana prije zasjedanja Povjerenstva.
Povjerenstvo je duž
no ocijeniti pristigle projekte i donijeti prijedlog odluke o
sufinanciranju projekata u roku od 15 dana od zatvaranja natječ
aja te ga na odluč
ivanje
uputiti Struč
nom vijeć
u.
Članak 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donoš
enja.

Broj: 474/04-06-OP
U Zagrebu, 18. travnja 2006.

Predsjednik Struč
nog vijeć
a:

Prof. dr. sc. Marko Pranjić

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploč
i Hrvatskih studija Sveuč
iliš
ta u Zagrebu
dana 24. travnja 2006..

