Odluke Povjerenstva za evaluaciju projekata
Povjerenstvo za evaluaciju projekata na svojim radnim sastancima usuglasilo se oko sljededih
zaključaka:

1. Projekti prijavljeni na Natječaj koji raspisuje Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku moraju biti isključivo projekti u organizaciji studenata, studenti
kao organizatori (službeni organizator mora biti Studentski zbor sastavnice, studentska
udruga ili student pojedinac) može i poželjno je da ima pomod i podršku sveučilišnih i
drugih institucija, također je poželjno mentoriranje, savjetovanje i nadgledanje od strane
profesora, institucija ako studenti takvu pomod trebaju ali se kao nositelj ili organizator
projekta ti subjekti ne smiju pojavljivati.
2. Oprema koja se nalazi u natječajno dokumentaciji nede biti financirana, razlog tome je
što je nemogude u bududnosti pratiti trag opreme za koju je nužno raditi inventuru.
Studentski zbor obvezuje se iz svojih sredstava nabaviti dio opreme koja se pojavljuje u
više projekata i za koju postoji stvarna potreba te ju uz pravilnu evidenciju davati
nositeljima projekata na korištenje
3. U svakom medijskom pojavljivanju, promidžbi i najavi projekti moraju biti predstavljeni
isključivo kao ideja i realizacija Studentskog zbora sastavnice, studentske udruge ili
studenta pojedinca. Pomod bilo kojeg tipa od strane sveučilišnih institucija i pojedinaca je
hvalevrijedna i kao takva (pomod) mora se napomenuti.
4. Svaki projekt koji je financiran ili planira biti financiran (natječaj u tijeku) dužan je
Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Storssmayera u svakom vidu komunikacije s
javnošdu (posebice promotivni materijali) svrstati u kategoriju partnera, sponzora,
suorganizatora ovisno o konceptu projekta.
5. Vizualni identitet Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Storrsmayera u Osijeku
(logo/grb) na raspolaganju je svim nositeljima studentskih projekata i kao takav mora biti
iskorišten na promotivnim materijalima. Uzorak promotivnih materijala sastavni je dio
izvješda kojeg je organizator obvezan podnositelj.
6. Nositelj projekta koji je financiran iz proračuna Studentskog zbora najmanje tjedan dana
prije početka programa mora najaviti sva događanja Studentskom zboru kako bi vijest
pravovremeno bila postavljena na službenim stranicama Studentskog zbora Sveučilišta.
7. Studentski zbor je obvezan uz pravovremenu najavu programa (dva tjedna ranije)
osigurati organizatorima projekta svu tehničku i infrastrukturnu pomod koju ima na
raspolaganju (korištenje prostorija, davanje na korištenje dijela opreme koju Zbor ima u
vlasništvu i sl.), također Studentski zbor je dužan po prethodnom obvezno pozivu na
otvaranje ili dio programa osigurati predstavnika.

8. Projekti koje organizira neka institucija na području Sveučilišta Josipa Jurja Storssmayera
u Osijeku a studenti Sveučilišta su dio organizacijskog tima ili suradnici na projektu nije
studentski projekt koji može biti financiran iz proračuna ali je svakako projekt kojeg
Studentski zbor Sveučilišta pozdravlja i spreman je pružiti svu mogudu potporu
(materijalnu i nematerijalnu) ukoliko je u mogudnosti.
9. Svi projekti koji su financirani iz proračuna Studentskog zbora Sveučilišta moraju
najkasnije mjesec dana od zatvaranja projekta podnijeti izvješde (obrazac SZ-4 sastavni je
dio natječaja) Odboru za financijsko poslovanje i proračun Studentskog zbora Sveučilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (projekti koji su odrađeni prije objave rezultata, dužni
su izvješde podnijeti najkasnije mjesec dana od objave službenih rezultata). Ukoliko
izvješde nije dostavljeno na vrijeme svi projekti podnositelja zahtjeva nede imati pravo
prijave na sljededem natječaju Studentskog zbora Sveučilišta a sredstva koja nisu
izvješdem opravdana moraju se vratiti na račun Sveučilišta Josipa Jurja Storssmayera u
Osijeku.
10. Sve zaključke Studentski zbor Sveučilišta oblikovati de u Izjavu o prihvadanju uvjeta
korištenja sredstava iz proračuna Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Storssmayera
u Osijeku koju de nositelji programa biti dužni potpisati uz supotpis podnositelja zahtjeva.
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