Na temelju čl. 12. stavka 6. Zakona o studentskom zboru (“Narodne novine” br. 71/07), a na prijedlog
Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, Senat Sveučilišta u Rijeci je na svojoj 21. sjednici
održanoj 14. prosinca 2010. godine donio sljededi

PRAVILNIK O FINANCIRANJU RADA STUDENTSKOG ZBORA, STUDENTSKIH UDRUGA I DRUGIH
STUDENTSKIH ORGANIZACIJA SVEUČILIŠTA U RIJECI

I. OPDE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom u skladu sa Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama
(“Narodne novine” br. 71/07. u daljnjem tekstu: Zakon) i Statutom Studentskog zbora Sveučilišta u
Rijeci (u daljnjem tekstu: Statut SZSuR) uređuje financiranje rada Studentskog zbora Sveučilišta u
Rijeci (u daljnjem tekstu: SZSuR), studentskih zborova sastavnica (u daljnjem tekstu: SZ sastavnice),
studentskih udruga i drugih studentskih organizacija.
Članak 2.
Financijska sredstva SZSuR čine sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa koja se
dodjeljuju SZSuR svake godine za studentske programe, sredstva koja studenti upladuju za studentske
programe u sklopu troškova upisa u novu akademsku godinu te sva sredstva ostvarena kroz
sponzorstva i donacije.
II. KORISNICI FINANCIJSKIH SREDSTAVA
Članak 3.
Korisnici financijskih sredstava SZSuR mogu bitit SZSuR, Studentski zborovi sastavnica (u daljnjem
tekstu: SZ sastavnica), studentske udruge, grupe studenata i studenti pojedinci koje zadovoljavaju
uvjete definirane ovim Pravilnikom.
Studentska udruga može biti korisnik sredstava SZSuR ako ispunjava sljedede uvjete:
- mora djelovati pri Sveučilištu u Rijeci
- najmanje 75% članova udruge moraju biti studenti Sveučilišta u Rijeci,
- mora biti registrirana u skladu sa zakonima RH,
- mora biti registrirana pri Uredu za udruge SZSuR,
Ciljevi i djelatnosti udruge moraju biti od interesa za studente visokog učilišta, te djelovati na jednom
od sljededih područja:
- poboljšanje studentskog standarda,
- osiguravanje ispunjenja studentskih prava,
- poboljšanje kvalitete studiranja i studentskih programa,
- omogudavanje dodatnih načina i područja edukacije,
- stručnih djelatnosti iz studijskih područja visokog učilišta na kojem djeluju,
- međunarodne suradnje,
- sportskih aktivnosti namijenjenih studentima,
- kulturnih aktivnosti namijenjenih studentima,
- zabavnih aktivnosti namijenjenih studentima,
- području od posebnog interesa za kvalitetu i razvoj visokog učilišta,
- području od posebnog društvenog interesa,
- multidisciplinarni pristup integraciji studenata Sveučilišta.
Grupa studenata može biti korisnik sredstava SZSuR ako ispunjava sljedede uvjete:
- mora djelovati pri Sveučilištu u Rijeci,
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- najmanje 75% članova grupe moraju biti studenti Sveučilišta u Rijeci.
Student pojedinac može biti korisnik sredstava SZSuR ako je upisao tekudu akademsku godinu na
Sveučilištu u Rijeci.
III. RASPODJELA FINANCIJSKIH SREDSTAVA
Članak 4.
SZSuR de na račun sastavnica Sveučilišta u Rijeci, u svrhu financiranja materijalnih troškova
Studentskog zbora sastavnice, uplatiti 10% ili maksimalno 20.000 kn sredstava upladenih za
studentske programe u sklopu troškova upisa na toj sastavnici najkasnije do 1. prosinca svake godine.
SZSuR de na račun sastavnica Sveučilišta u Rijeci, u svrhu financiranja neplaniranih troškova
Studentskog zbora sastavnice, uplatiti 5% ili maksimalno 5.000 kn sredstava upladenih za studentske
programe u sklopu troškova upisa na toj sastavnici najkasnije do 1. prosinca svake godine.
Članak 5.
SZSuR raspolaže s minimalno 30% ukupnih sredstava za financiranje svojeg rada i svih aktivnosti
sukladno ovom Pravilniku.
Članak 6.
Raspodjela svih preostalih financijskih sredstava koja se dodjeljuju SZSuR svake godine za studentske
programe i sredstva koja studenti upladuju za studentske programe u sklopu troškova upisa u novu
akademsku godinu, bit de određena glavnim natječajem za financiranje studentskih programa.
Sponzorstva, donacije ili drugi izvori financiranja koja nisu namjenski dodijeljena nekom projektu,
SZSuR de utrošiti Odlukom Skupštine SZSuR za financiranje svojeg rada.
SZ sastavnica dužni su obavijestiti Skupštinu SZSuR o svim dobivenim ili očekivanim sponzorstvima,
donacijama ili drugim ostvarenim izvorima financiranja.
Odobreni projekti na natječaju ne moraju biti financirani u 100% zatraženom iznosu.
Oduzeta sredstva sukladno čl. 26 i ne raspodijeljena sredstva ostaju na računu Sveučilišta u Rijeci, a
mogu se iskoristiti dvotredinskom odlukom svih članova Skupštine SZSuR za projekte koji
udovoljavaju kriterijima iz poglavlja IV. ovog pravilnika, uz iznimku da sve radnje čini skupština, a ne
povjerenstvo.
IV. NATJEČAJ ZA RASPODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA SZSUR
Članak 7.
Skupština SZSuR, raspisat de Glavni natječaj za financiranje studentskih programa svake godine
sukladno Zakonu.
Glavni natječaj traje 15 dana od dana objave.
Obavijest o raspisivanju i rezultati javnog natječaja moraju se objaviti na:
- mrežnim stranicama SZSuR
- mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci
- mrežnim stranicama svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci
- Oglasnoj ploči Rektorata Sveučilišta u Rijeci
Glavnim natječajem SZSuR bit de financirane sljedede kategorije projekata:
1. Kulturna zbivanja,
2. Zabavna zbivanja,
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3. Međunarodna suradnja,
4.Organizacija međunarodnih studentskih skupova i susreta,
5. Posjet međunarodnim studentskim skupovima i susretima,
6. Studentska mobilnost i razmjena,
4. Studentski mediji,
7. Stručni programi,
8. Tribine i predavanja,
9. Stručni susreti studenata,
10. Znanstveno-stručni radovi,
11. Stručna djelatnost iz područja studijskih programa,
12. Športske aktivnosti,
13. Organizacija športskih susreta,
14. Posjet športskim susretima,
15. Nabava športske opreme,
16. Programi studenata s posebnim potrebama,
17. Ostalo.
Glavnim natječajem SZSuR nede biti financirane sljedede kategorije:
1. Programi studentskih organizacija koje nisu sukladno čl. 4. registrirane i studentskih
organizacija čija se djelatnost financira po posebnim propisima u Republici Hrvatskoj
2. Programi koji nisu rezultat studentskih aktivnosti i nisu bazirani na dragovoljnom radu
organizatora
3. Odlazak na stručne i športske događaje u okviru nastave (terenska nastava i sl.)
4. Nabava nastavne opreme i pomagala
5. Studentske brucošijade, balovi i zabave
6. Materijalni troškovi udruga
Članak 8.
Glavni natječaj sastoji se od dva dijela:
- natječaj SZSuR
- natječaj SZ sastavnice
IV.I. NATJEČAJ SZSUR
Članak 9.
Za provedbu ovog djela Glavnog natječaja zadužen je SZSuR.
Na Natječaj SZSuR mogu se prijaviti studentske udruge koje djeluju na sveučilišnoj razini, grupe
studenata koje djeluju na sveučilišnoj razini, te studentski zborovi Odjela sveučilišta u Rijeci, udruge
koje djeluju na Odjelima Sveučilišta u Rijeci te studenti pojedinci koji studiraju na Odjelima Sveučilišta
u Rijeci.
U slučaju da ukupni iznos koji odjel uplati na račun SZSuR prelazi 20,000.00 kn, isti je dužan sam
provesti natječaj po pravilima definiranim za Natječaj SZ sastavnica
Projekte pristigle na razini Natječaja SZSuR evaluirat de Povjerenstvo za provedbu natječaja SZSuR.
IV.II. NATJEČAJ SZ SASTAVNICE
Članak 10.
Za provedbu ovog dijela natječaja zadužen je SZ sastavnice.
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Na Natječaj SZ sastavnice mogu se prijaviti: SZ sastavnica, studentske udruge koje djeluju na
sastavnici, grupe studenata koje djeluju na sastavnici te studenti pojedinci koji studiraju na
sastavnici.
Projekte pristigle na razini Natječaja SZ sastavnice evaluirat de Povjerenstvo za provedbu natječaja SZ
sastavnice.
V. POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
Članak 11.
U provođenju Glavnog natječaja sudjeluju
Povjerenstvo za evaluaciju projekata SZSuR,
Povjerenstva za evaluaciju projekata SZ sastavnica,
Povjerenstvo za pradenje provedbe projekata SZSuR,
Povjerenstva de savjesno i odgovorno vršiti svoju dužnost evaluacije projekata po kriterijima koje
definira ovaj Pravilnik.
Kada završe s evaluacijom, povjerenstva su dužna sastaviti Izvještaj te prijedlog rezultata Natječaja s
predloženim novčanim iznosima za svaki projekt koje de potpisati Predsjednik povjerenstva
V. I. POVJERENSTVO ZA EVALUACIJU PROJEKATA SZSUR
Članak 12.
Skupština SZSuR osniva Povjerenstvo za evaluaciju projekata SZSuR pristiglih na natječaj SZSuR
najkasnije 7 dana od dana objave natječaja te među članovima povjerenstva imenuje Predsjednika
povjerenstva SZSuR i njegovog zamjenika.
Povjerenstvo za evaluaciju projekata SZSuR čini 5 članova i 5 zamjenika. Tri člana i tri zamjenika čine
studenti koje imenuje Skupština SZSuR. Preostala dva člana i dva zamjenika povjerenstva čini
nastavno osoblje koje imenuje Rektor.
U povjerenstvu moraju biti zastupljene različite studijske grupacije. Članovi Povjerenstva ne smiju
istovremeno biti članovi studentskih organizacija, članovi grupa ili pojedinci prijavljeni na natječaj.
Povjerenstvo za evaluaciju projekata SZSuR evaluirat de sve projekte pristigle na Glavni natječaj, te
dostaviti Prijedlog raspodjele financijskih sredstava Glavnog natječaja SZSuR i dokumentaciju svih
pristiglih projekata u arhivu SZSuR najkasnije 15 dana od zaključivanja Glavnog natječaja.
Povjerenstvo za evaluaciju projekata SZSuR prilikom razmatranja projekata pojedine sastavnice
uključit de u svoj rad predsjednika Povjerenstava za evaluaciju projekata SZ sastavnice, čije projekte
evaluira, kao pridruženog člana bez prava glasa.
Predsjednik povjerenstva za evaluaciju projekata SZSuR prezentirat de Izvještaj o radu i Prijedlog
rezultata Glavnog natječaja SZSuR Skupštini SZSuR.
V. II. POVJERENSTVA ZA EVALUACIJU PROJEKATA SZ SASTAVNICA
Članak 13.
SZ sastavnice bira članove Povjerenstva za evaluaciju projekata pristiglih na natječaj SZ sastavnice te
među članovima povjerenstva imenuje Predsjednika povjerenstva sastavnice i njegova zamjenika.
Skupština SZ sastavnice je dužna pisanu odluku o imenovanjima dostaviti SZSuR najkasnije 7 dana od
dana objave natječaja.
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Povjerenstvo za evaluaciju projekata SZ sastavnice čini 5 članova i 5 zamjenika. Dva člana i dva
zamjenika čine studenti koje imenuje Skupština SZ sastavnice, jednog člana i jednog zamjenika čini
student kojeg imenuje Skupština SZSuR. Preostala dva člana i dva zamjenika povjerenstva čini
nastavno osoblje koje imenuje čelnik sastavnice. Članovi Povjerenstva ne smiju istovremeno biti
članovi studentski organizacija, članovi grupa ili pojedinci prijavljeni na natječaj.
Povjerenstvo za evaluaciju projekata SZ sastavnice evaluirat de sve pristigle projekte na razini
Natječaja SZ sastavnice te dostaviti Izvještaj o radu, Prijedlog rezultata Natječaja SZ sastavnice i
dokumentaciju svih pristiglih projekata Povjerenstvu za evaluaciju SZSuR najkasnije 7 dana od
zaključivanja Glavnog natječaja.
V. III. POVJERENSTVO ZA PRADENJE PROVEDBE PROJEKATA SZSuR
Članak 14.
Skupština SZSuR bira članove Povjerenstva za pradenje provedbe projekata SZSuR najkasnije 15 dana
od objave Glavnog natječaja, te među članovima povjerenstva imenuje Predsjednika povjerenstva za
pradenje provedbe projekata SZSuR.
Povjerenstvo za pradenje provedbe projekata SZSuR čini 5 članova. Tri člana čine studenti koje
imenuje Skupština SZSuR. Preostala dva člana povjerenstva čine članovi Skupštine SZSuR koje
imenuje Skupština SZSuR. U povjerenstvu moraju biti zastupljene različite studijske grupacije.
Članovi Povjerenstva ne smiju istovremeno biti članovi studentskih organizacija, grupa studenata ili
pojedinci prijavljeni na natječaj.
Iznimka od stavka 3. ovog članka su 2 člana povjerenstva imenovana iz reda Skupštine SZSuR uz uvjet
njihova izuzeda u odnosu na evaluaciju projekata u koji su involvirani.
Povjerenstvo za pradenje provedbe projekata SZSuR vodit de evidenciju svih izvještaja koje su
korisnici Glavnog natječaja SZSuR dužni podnijeti sukladno ovom Pravilniku.
Povjerenstvo za pradenje provedbe projekata SZSuR dužno je uputiti tim od najmanje 2 člana
povjerenstva u kontrolu provedbe, svih projekata kojima je na natječaju dodijeljen iznos vedi od
20,000.00 kn, a održavaju se u Republici Hrvatskoj. Povjerenstvo ima pravo uputiti tim u kontrolu
provedbe svih projekta prijavljenih na Glavni natječaj SZSuR.
Povjerenstvo ima pravo provesti kontrolu provedbe nad svim projektima prijavljenim na Glavni
natječaj SZSuR.
Povjerenstvo za pradenje provedbe projekata SZSuR evaluirati de sve projekte prijavljene na Glavni
natječaj SZSuR koristedi pristigle izvještaje projekata nad kojima je obavljena kontrola provedbe.

VI. SKUPŠTINA SZSuR
Članak 15.
Skupština SZSuR razmotrit de projektnu dokumentaciju pristiglih projekata, Izvještaj o radu
Povjerenstva za evaluaciju i prijedlog rezultata Glavnog natječaja Povjerenstva za evaluaciju te na
temelju toga donijeti rezultate Glavnog natječaja
Skupština SZSuR objaviti de rezultate Glavnog natječaja 2 dana od donošenja istih.
Žalbu na rezultate Glavnog natječaja podnosi se Skupštini SZSuR.
5

Žalbu na rezultate Glavnog natječaja mogu podnijeti voditelji projekata 5 radnih dana od objave
rezultata Glavnog natječaja.
Skupština SZSuR evaluirati de sve pristigle žalbe na rezultate Glavnog natječaja, te donjeti riješenje
izmjene rezultata Glavnog natječaja ako su iste potrebne, najkasnije 10 radnih dana od dana objave
Glavnog natječaja.
Skupština SZSuR dostaviti de konačne rezultate Glavnog natječaja Senatu Sveučilišta u Rijeci u sklopu
svojeg proračuna radi donošenja odluke o raspodjeli financijskih sredstava.
VII. EVALUACIJA PROJEKATA
Članak 16.
Projekti moraju zadovoljiti sve uvjete navedene u Pravilniku o financiranju SZSuR i Glavnom natječaju
SZSuR kako bi bili uzeti u obzir za evaluaciju.
Evaluacija de se vršiti ocjenjivanjem po evaluacijskim kriterijima na skali od 1 do 10, gdje je 1 najniža,
a 10 najviša ocjena.
Povjerenstvo prilikom evaluacije mora voditi računa da su sljedede grupe projekata zastupljene s
minimalno 5% ukupnih financijskih sredstava raspoloživih za Glavni natječaj SZSuR:
- Šport
- Zabava
- Kultura
- Studentski standard
- Znanost
- Međunarodna suradnja
Članak 17.
Evaluacijski kriteriji po kojima de se vršiti ocjenjivanje su sljededi:
-

Kvaliteta:
Misija,
Vizija,
Potpora drugih organizacija ili pojedinaca,
Održiva dinamika provedbe te mjerljivost rezultata,
Koriste i uključuju što vedi broj studenata,
Ocjena Povjerenstva za pradenje provedbe projekata SZSuR (ukoliko se projekt ved
provodio),
Medijska vidljivost.
Financijski plan:
Odnos cijene i kvalitete,
Dodatni izvori financiranja.
Članak 18.

Prilikom evaluacije sljededi de kriteriji biti eliminacijski:
-Neizvođenje programa koje je Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci financirao prethodnih
godina,
-Razvidna osobna materijalna korist osoba uključenih u provedbu projekta,
-Neusklađenost s aktima visokog učilišta i zakonima Republike Hrvatske.
6

Projekti moraju zadovoljiti sljedede opde odredbe:
-Predočiti minimalno dvije ponude za sve troškove za koje ih je mogude dobiti,
-Uskladiti sve troškove s posebnim ponudama Ureda za udruge,
-Navesti realni financijski plan i sve potencijalne izvore financiranja.
Članak 19.
Konačni prijedlog raspodjele financijskih sredstava projektima prijavljenim na Glavni natječaj SZSuR
ovisit de o ukupnoj ocjeni dobivenoj evaluacijom projekata.
Članak 20.
Pravo uvida u rezultate evaluacije povjerenstava imaju svi voditelji prijavljenih projekata.
VIII. KORIŠTENJE SREDSTAVA
Članak 21.
Skupština SZSuR donosi Proračun za narednu godinu prema rezultatima Glavnog natječaja i konačnoj
financijskoj konstrukciji plana rada SZSuR za narednu godinu u skladu s ovim Pravilnikom te Statutom
SZSuR.
VIII. I. STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA U RIJECI
Članak 22.
SZSuR de sredstva namijenjena za svoj rad koristiti prema niže navedenim postocima:
- Projekti Ureda SZSuR
85%
- Međunarodna suradnja
5%
- Materijalni troškovi 10%
U slučaju da član skupštine SZSuR obnaša neku od funkcija pri Hrvatskom Studentskom Zboru koje
zahtijevaju dodatne financijske izdatke zadržava pravo koristiti sredstva u omjeru različitom od stavka
(1), ovog članka, no ne u iznosu vedem od 20% ukupnih sredstava.
SZSuR de donijeti plan rada najkasnije do kraja provedbe Glavnog natječaja.
Voditelji projekata u planu rada SZSuR za tekudu godinu, za koje su potrebna materijalna sredstva,
prezentirat de projekte Skupštini SZSuR
Skupština SZSuR evaluirat de prezentirane projekte i donijeti konačnu financijsku konstrukciju plana
rada za tekudu godinu najkasnije 15 dana od zaključivanja Glavnog natječaja.
Predsjednik SZSuR podnosi potpun i detaljan financijski izvještaj svih sredstava korištenih van
projekata predviđenih planom rada Skupštini SZSuR, dva puta godišnje ili na traženje Skupštine
SZSuR.
Prvi izvještaj mora biti podnesen do 15. lipnja za period od 1. siječnja do 31. svibnja tekude godine,
a drugi do 15. siječnja naredne godine za period od 1. lipnja do 31. prosinca tekude godine.
Po razrješenju dužnosti, Predsjednik SZSuR je dužan u roku od 15 dana podnijeti financijski izvještaj
za period od posljednjeg podnesenog financijskog izvještaja do dana razrješenja.
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Po razrješenju dužnosti, Predsjednik SZSuR je dužan u roku od 15 dana predati svu dokumentaciju
vezanu uz rad SZSuR novoizabranom Predsjedniku SZSuR.
VIII. II. STUDENTSKI ZBOR SASTAVNICE SVEUČILIŠTA U RIJECI
Članak 23.
Predsjednik SZ sastavnice podnosi potpun i detaljan financijski izvještaj Skupštini SZSuR, svih
sredstava korištenih izvan Glavnog natječaja SZSuR, dva puta godišnje ili na traženje Skupštine SZSuR.
Prvi izvještaj mora biti podnesen do 15. lipnja za period od 1. siječnja do 31. svibnja tekude godine, a
drugi do 15. siječnja naredne godine za period od 1. lipnja do 31. prosinca tekude godine.
Po razrješenju dužnosti, Predsjednik SZ sastavnice je dužan u roku od 15 dana podnijeti financijski
izvještaj za period od posljednjeg podnesenog financijskog izvještaja do dana razrješenja.
VIII. III. SREDSTVA DODIJELJENA GLAVNIM NATJEČAJEM SZSUR
Članak 24.
Skupština SZSuR predlaže tekst Ugovora kojim se detaljno opisuju uvjeti i ograničenja korištenja
financijskih sredstava u skladu s ovim Pravilnikom te Statutom SZSuR.
Ugovor se zaključuje u tri primjerka, a potpisuje se između Korisnika zastupanog po ovlaštenoj osobi
te SZSuR zastupanog po Predsjedniku. Jedan primjerak zadržava Korisnik, a dva SZSuR.
Korisnici financijskih sredstava moraju potpisati Ugovor najkasnije 30 dana od objavljivanja Proračuna
SZSuR.
Korisnici financijskih sredstava dužni su predati SZSuR opisni i potpuni financijski izvještaj za
cjelokupni iznos sredstava koja su utrošena na provedbu projekta, ne samo za iznos odobren iz
proračuna SZSuR, uz obavezno priložene kopije računa za sve troškove navedene u izvještaju,
najkasnije 30 dana od završetka provedbe projekta.
IX. NEPOŠTIVANJE ODREDBI
Članak 25.
Ukoliko, propustom Korisnika, Ugovor nije potpisan u roku od 30 dana od objavljivanja Proračuna
Skupština SZSuR može donijeti Odluku o oduzimanju sredstava istome Korisniku.
U slučaju nepoštivanja odredbi Ugovora ili ovoga Pravilnika, SZSuR je ovlašten jednostrano obustaviti
korištenje sredstava i raskinuti Ugovor. U slučaju da je Korisnik sredstva u trenutku utvrđene
nepravilnosti ved iskoristio, ista mora refundirati u potpunosti u roku od 30 dana.
Odluku o jednostranom raskidanju Ugovora Skupština može donijeti iz sljededih razloga:
-

ako Korisnik ne bude koristio dodijeljena sredstva SZSUR-a u skladu s odredbama
ovog Pravilnika,
ako Korisnik, vlastitom krivnjom, ne završi prijavljeni program u tekudoj proračunskoj
godini,
ako je Rebalansom Proračuna SZSUR-a usvojenim od strane Senata Sveučilišta u Rijeci
došlo do izmjene iznosa dodijeljenih financijskih sredstava za projekte prijavljene na
Glavni natječaj SZSuR,
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-

ako Skupština SZSuR utvrdi kako je Korisnik sredstva utrošio suprotno projektnoj
dokumentaciji,
ako Skupština SZSuR utvrdi kako je Korisnik projektom ostvario razvidnu osobnu
materijalnu korist,
ako Skupština SZSuR utvrdi kako je Korisnik ili ovlaštena osoba koja zastupa Korisnika
svojim postupcima povrijedio ili nepovratno narušio ugled Studentskog zbora
Sveučilišta u Rijeci.

U slučaju nepoštivanja stavka (2) ovog članka, spor je nadležan rješavati mjesno nadležni Sud.
Korisnik sredstava koji je prekršio odredbe ovog pravilnika može biti kažnjen zabranom prijavljivanja
na Glavni natječaj SZSuR na određeni period dvotredinskom odlukom Skupštine SZSuR.
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 26.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o financiranju Studentskog zbora
Sveučilišta u Rijeci iz 2009. godine.
Članak 27.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja .

KLASA: 602-04/10-01/02
URBROJ: 2170-57-01-10-285
U Rijeci, 14. prosinca 2010.

Dostaviti:
- Studentskom zboru Sveučilišta
- fakultetima/Akademiji/sveučilišnim odjelima
- pismohrani, ovdje
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