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Na temelju članka 12. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama i 
članka 8. Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, a na prijedlog Skupštine 
Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu sa sjednice održane 7. travnja 2009., Senat 
Sveučilišta u Zagrebu na 8. sjednici u 340. akademskoj godini (2008./2009.) održanoj 7. 
travnja 2009. donio je  
 
 
 

Pravilnik o financiranju Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu 
 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

 
Ovim Pravilnikom određuje se: 
  

- način financiranja rada Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, 
- način financiranja rada i programa sastavnica Studentskog zbora Sveučilišta u 

Zagrebu, 
- način financiranja programa studentskih udruga i drugih studentskih organizacija koje 

djeluju pri Sveučilištu u Zagrebu, 
- način financiranja programa studenata pojedinaca Sveučilišta u Zagrebu, 
- postupak donošenja proračuna, opće odredbe o proračunu, sadržaj proračuna, 

načela poslovanja, izrada i donošenje proračuna, usvajanje proračuna, izvršavanje 
proračuna, prenamjena financijskih sredstava te izvještaj o radu 

- način stjecanja i upravljanje doniranim sredstvima Studentskog zbora Sveučilišta u 
Zagrebu 

- nadležnost nad upravljanjem i raspolaganjem financijskih sredstava koja stječe 
Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu. 

 
 

II. NAČELA FINANCIJSKOG POSLOVANJA 
 

Članak 2. 
 

(1) Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu financira se iz proračuna Republike Hrvatske, 
čija se sredstva doznačuju na poslovni račun  Sveučilišta u Zagrebu kao i drugih 
zakonitih prihoda (donacije, projekti, i dr.). 
 

(2) Financijsko poslovanje Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu i studentskih zborova 
sastavnica temelji se na Zakonu o Studentskom zboru i drugim studentskim 
organizacijama i Statutu Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, a provodi se pri 
visokom učilištu. 
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(3) Sveučilište u Zagrebu doznačuje sastavnicama sredstva namijenjena u proračunu 

Sveučilišta za rad studentskih zborova sastavnica na traženje Studentskog zbora 
Sveučilišta u Zagrebu.  

 
(4) Sveučilište u Zagrebu i njegove sastavnice koje provode raspodjelu financijskih 

sredstava kako je opisano u st. 2. ovog članka zadužene su za nadzor trošenja 
namjenskih sredstava. 
 

(5) Sveučilište u Zagrebu dužno je omogućiti studentskim organizacijama autonomno 
raspolaganje sredstvima za njihov rad koja se vode na računima visokog učilišta u 
skladu sa zakonom i općim aktom visokog učilišta 
 

(6) Studentski zbor čije se financije vode pri računu visokog učilišta ima pravo uvida u 
stanje financija koje se odnosi na Studentski zbor putem predstavnika Studentskog 
zbora sastavnice i Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu. 

 
(7) Visoko učilište dužno je u slučaju nepravilnosti u financijskom poslovanju o istome 

obavijestiti osobu ovlaštenu za zastupanje Studentskog zbora čija se sredstva nalaze 
na računu visokog učilišta. Studentski zbor dužan je otkloniti uočenu nepravilnost.  

 

 
III. OPĆE ODREDBE O PRORAČUNU I NJEGOV SADRŽAJ 

Članak 3. 
 

- Proračunom Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu financira se rad Studentskog 
zbora Sveučilišta u Zagrebu, rad studentskih zborova sastavnica, studentski programi 
i programi studentskih udruga. 
 

 
Članak 4. 

 
Proračun Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu sadrži sljedeće stavke: 

 
1. sredstva za financiranje programa studentskih zborova sastavnica, studentskih 

udruga i drugih studentskih organizacija i studenata pojedinaca temeljem natječaja za 
studentske programe koje Studentski zbor raspisuje svake godine, 

2. sredstva za troškove poslovanja Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu.  
U  troškove poslovanja Studentskog zbora Sveučilišta u Zagreb ubrajaju se: 

- bruto plaće i ostali rashodi za zaposlene (naknade troškova zaposlenih) 
- naknade troškova zaposlenima 
- službena putovanja 
- uredski materijali i ostali materijalni rashodi 
- telekomunikacijske usluge 
- tekuće i investicijsko održavanje 
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- usluge promidžbe, računalne usluge 
- drugi troškovi sukladno odobrenju Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u 

Zagrebu. 
3. sredstva za troškove poslovanja studentskih zborova sastavnica 
4. sredstva za međunarodnu i međuinstitucionalnu suradnju  
5. ostale stavke sukladno odluci Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu 

 
 
 

IV. IZRADA, DONOŠENJE I USVAJANJE PRORAČUNA, STUDENTSKI PROGRAMI 
 

Članak 5. 
 

 
(1) Proračun Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu predlaže Predsjedništvo 

Studentskog zbora, a donosi Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu 
natpolovičnom većinom svih članova.  

 
(2) Skupština Proračun Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu dostavlja Senatu 

Sveučilišta na suglasnost. 
 

(3) Prilikom sačinjavanja prijedloga proračuna uzimaju se u obzir sredstva namijenjena   
Studentskom zboru Sveučilišta u Zagrebu temeljem državnog proračuna RH za 
tekuću godinu kao i ostala sredstva namjenjena za rad Studentskog zbora.  

 
(4) Sredstva namijenjena za financiranje programa koje provode studentski zborovi 

sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, studentske organizacije i studenti pojedinci 
dodjeljuju se putem javnog natječaja kojeg raspisuje Studentskog zbora Sveučilišta u 
Zagrebu na temelju odluke Skupštine. 

 
(5) Studentski zbor koji je raspisao javni natječaj ne može na natječaj prijaviti svoj 

studentski program. 
 

(6) Natječaj se objavljuje na web stranicama Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, 
web stranicama Sveučilišta i oglasnim pločama studentskih zborova sastavnica. 

 
(7) Natječajna dokumentacija sadrži slijedeće podatke: 

- Sadržaj prijave za programe, 

- Kategorije programa prema kojima se dodjeljuju sredstva 

- Načela vrednovanja programa 

- Kriteriji vrednovanja programa 

- Obrasce za prijavu programa 

- Rok za podnošenje prijava  

- Projekcija udjela pojedine kategorije u proračunu sukladno odluci Skupštine 

Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu 
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- Ostalu dokumentaciju sukladno odluci Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u 

Zagrebu 

 
Članak 6. 

 
(1) U svrhu realizacije Proračuna Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu i vrednovanja 

programa, Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu će osnovati povjerenstvo za 
provedbu natječaja. Članove povjerenstva čini 4 studenta imenovanih od strane 
Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu na prijedlog predsjedništva 
Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu i 3 člana iz redova nastavnog osoblja koje 
imenuje Rektor Sveučilišta u Zagrebu.  

 

(2) Član povjerenstva za vrednovanje programa ne smije biti nositelj  programa 

prijavljenog na natječaj niti član organizacije koja se prijavljuje na natječaj. 

Članak 7. 

 

Povjerenstvo iz prethodnog članka vrednovat će programe pristigle na javni natječaj na 
temelju Uputa o provedbi Natječaja Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu za studentske 
programe kojeg donosi Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu. 

Članak 8. 

 

(1) Povjerenstvo podnosi Predsjedništvu prijedlog raspodjele financijskih sredstava 

namijenjenih za financiranje studentskih programa.  

 

(2) Odluku o raspodjeli financijskih sredstava iz prethodnog stavka donosi Skupština a 

potvrđuje Senat u okviru Proračuna Studentskog zbora. 

 

(3) Proračun Studentskog zbora potvrđen na Senatu objavljuje se na web stranicama 
Studentskog zbora www.szzg.hr 

 
 

V. IZVRŠENJE PRORAČUNA 
 
 

Članak 9. 
 

(1) Sveučilište u Zagrebu na temelju iznosa definiranih proračunom Studentskog zbora 

Sveučilišta u Zagrebu doznačuje financijska sredstva visokim učilištima. 

 

(2) Proračunska sredstva Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu vode se pri računu 

Sveučilišta u Zagrebu.  
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(3) Korisnici sredstava iz proračuna Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, dužni su 
poštivati odredbe ovog Pravilnika kao i odredbe propisane natječajnom 
dokumentacijom.  

 

(4) Proračunska novčana sredstva doznačuju se na poslovni račun sastavnice na kojoj 

studira podnositelj programa odnosno voditelj udruge. 

 

(5) Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu na pismeni obrazloženi zahtjev 

podnositelja programa može donijeti Odluku o prenamjeni sredstva s programa 

kojima su dodijeljena sredstva u okviru Proračuna Studentskog zbora Sveučilišta u 

Zagrebu. 

 

(6) Sredstva s programa iz prethodnog stavka mogu se prenamijeniti samo na programe 

kojima su već dodjeljena sredstva u okviru Proračuna Studentskog zbora Sveučilišta u 

Zagrebu. 

 
 

VI. IZVJEŠTAJ O RADU 
 

Članak 10. 

 
 

Korisnici sredstava iz proračuna Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, obvezni su 
sastavnici pri kojoj se realizira program, dostaviti potpuno financijsko izvješće o 
provedenom programu, najkasnije 30 dana od završetka provedbe. 

 

 
VII.  DONACIJE 

 
Članak 11. 

 
 

(1) Donacijama i ostalim oblicima financiranja autonomno raspolaže Studentski zbor 
Sveučilišta u Zagrebu, studentski zborovi sastavnica, u okviru svoga proračuna, uz 
nadzor Sveučilišta u Zagrebu. 

 
(2) O donacijama se sačinjava odgovarajuća ugovorna i financijska dokumentacija. 

Donacije se primaju uz suglasnost čelnika Sveučilišta odnosno sastavnice. 
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VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
 

Članak 12. 
 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu nakon što ga usvoji Senat, osmog dana od dana objave na 
oglasnoj ploči Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu i oglasnoj ploči Sveučilišta u Zagrebu. 
Pravilnik će se po stupanju na snagu objaviti na web stranicama Studentskog zbora 
Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 
 

 Predsjednik  
Studentskog zbora 

Sveučilišta u Zagrebu 
 
 

 
Ivan Bota, v. r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U Zagrebu 7. travnja 2009. g. 
Klasa: 2-5/37 
Urbroj: 0163-09/01 


