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Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, OIB 64218323816 (u daljnjem tekstu: SZSuR), zastupan po predsjedniku, Aleksandar
Šušnjar, s jedne strane
i
Ivan Horvat, voditelj programa (u daljnjem tekstu: Korisnik), Ivanov put 36, 51000 Rijeka (adresa)*, 0961234567 (tel)*, ivan.horvat@gmail.com
(email)*, OIB 000000000000 , s druge strane,
sklapaju

(br. 001/2016)
Članak 1.
Svrha i sadržaj
1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da SZSuR, temeljem prijave na raspisani Natječaj za financiranje studentskih programa u 2016. godini (u
daljnjem tekstu: Natječaj) i nakon provedenog stručnog vrednovanja programa te usvajanja Proračuna SZSuR-a za 2016. godini koji je odobrio
Senat Sveučilišta u Rijeci Korisniku dodjeljuje svotu od 15000,00 kn (petnaest tisuća kuna i nula lipa) radi ostvarivanja prijavljenog programa.

Sveučilišni projekt
2.

Sredstva SZSuR-a dodjeljuju se za tekuću kalendarsku godinu (01. siječnja 2016. g. do 31. prosinca 2016. g.). Korisnik je obvezan provesti
program za koji prima sredstva iz Proračuna SZSuR-a u skladu s planom i programom prijavljenim na Natječaj.

3.

Korisnik se obvezuje koristiti sredstva SZSuR-a u skladu s Pravilnikom o financiranju rada SZSuR-a, studentskih udruga i drugih studentskih
organizacija Sveučilišta u Rijeci, Natječajem i uvjetima utvrđenim u ovom Ugovoru.
Članak 2.

Način ostvarivanja sredstava
1. SZSuR se obvezuje da će Korisniku ispuniti obvezu izravnim plaćanjem predračuna ili refundacijom na račun Korisnika najmanje u roku od
petnaest (15) radnih dana nakon podnošenja zahtjeva za refundacijom/plaćanjem sredstava iz proračuna SZSuR, ako predračun/račun odgovara
troškovniku prijavljenom na Natječaj.
2.

Korisnik je obvezan zahtjev za refundacijom predati osobno ili preporučenom poštom uz uredno ispunjen obrazac za refundaciju te uz original
priložene račune. O učinjenom se obvezuje obavijestiti SZSuR slanjem emaila na projekti@sz.uniri.hr, s preslikom računa i zahtjeva.

3.

U slučaju opravdane nemogućnosti prilaganja original računa, korisniku se dopušta priložiti preslika računa uz predočenje original računa pri
podnošenju zahtjeva.

4.

U slučaju prethodnoga stavka korisnik potpisom ovoga ugovora izjavljuje da neće koristiti isti račun na više mjesta za refundaciju.

5.

Ponuda, predračun ili račun za koji se traži plaćanje mora sadržavati podatke SZSuR i naziv projekta na koji se račun odnosi.

6.

Korisnik preuzima sve porezne obveze nastale iz prijenosa ili uporabu sredstava.
Članak 3.

Korištenje sredstava
1. Dodijeljena sredstva se ne smiju upotrijebiti ni u koju drugu svrhu osim za izvedbu prijavljenog programa sukladno financijskom planu koji je odobrio
SZSuR.
2.

Korisnik je obvezan na zahtjev SZSuR-a, najkasnije u roku od tri (3) radna dana, od primitka zahtjeva omogućiti uvid u tijek programa,
dokumentaciju o ostvarivanju programa i korištenju sredstava.

3.

Korisnik je obvezan nadoknaditi SZSuR-u svu štetu koju bi mogao pretrpjeti zbog povrede odredaba ovog Ugovora o načinu i svrsi ostvarivanja
dodijeljenih sredstava.
Članak 4.

Izvještavanje o ostvarenju djelatnosti i korištenju sredstava
1. Korisnik se obvezuje da će pravodobno podnijeti SZSuR-u potpuno i cjelovito završno i financijsko izvješće o obavljenom programu.
2.

Korisnik se obvezuje da će obavijestiti SZSuR o promjenama termina, odnosno održavanja planiranih aktivnosti u sklopu programa emailom na
projekti@sz.uniri.hr najkasnije deset (10) radnih dana prije novoga termina održavanja programa osim u slučaju više sile.

3.

Detaljno završno i financijsko izvješće o obavljenoj djelatnosti mora biti podneseno najkasnije šezdeset (60) dana od dana završetka programa, a
iznimno do 10. siječnja naredne kalendarske godine u slučaju izvođenja programa u prosincu tekuće godine.
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* prazna područja popuniti, čitko tiskanim slovima!

4.

Korisnik se obvezuje dopustiti Povjerenstvu za praćenje provedbe programa SZSuR-a, neometano praćenje provedbe programa u vrijeme i mjestu
izvođenja programa.

5.

Korisnik se obvezuje omogućiti Povjerenstvu za praćenje provedbe programa SZSuR-a sudjelovanje u programu kao i ostalim korisnicima
programa, također osigurati i uvjete za rad. (npr. topli obrok ako je i ostalim korisnicima osiguran).

6.

U slučaju potrebe za drukčijim korištenjem (prenamjena) prikazanih sredstava u financijskom planu i programu prijavljenom na Natječaju, korisnik
se obvezuje obavijestiti SZSuR i zatražiti odobrenje o prenamjeni najkasnije deset (10) radnih dana prije dana održavanja programa, odnosno
predaje zahtjeva za refundacijom/plaćanjem sredstava iz proračuna SZSuR. Prenamjena se može odnositi samo na stavke u financijskom planu
koje su već financirane odlukom Povjerenstva SZSuR-a i zatražiti popunjavanjem Obrasca za Prenamjenu.
Članak 5.

Izvještavanje javnosti
1. Korisnik je obvezan u izvještavanju javnosti o provedbi programa i njegovim rezultatima izričito navesti da je program podržan sredstvima SZSuR-a
te istaknuti logotip SZSuR-a na svim promotivnim i ostalim materijalima financiranoga programa.
2.

Ako se radi o sufinanciranoj izdavačkoj djelatnosti u primjerku izdanja primatelj je obvezan uz logotip SZSuR-a istaknuti sljedeći tekst: "Tiskanje
ove (navesti vrstu izdanja knjige/časopisa/brošure ili sl.) omogućeno je uz financijsku potporu Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci.
Mišljenja izražena u ovoj (navesti vrstu izdanja) su mišljenja autora i ne izražavaju nužno stajalište Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci."

3.

Korisnik je suglasan da SZSuR radi svoje promidžbe koristi podatke dobivene pri prijavi programa na Natječaj i objavljuje na svojim službenim web
stranicama i drugim oblicima javnoga priopćavanja.
Članak 6.

Obustava korištenja sredstava i sankcije
1. SZSUR je ovlašten jednostrano obustaviti korištenje sredstava i raskinuti ovaj Ugovor pod sljedećim uvjetima:

2.

a.

ako Korisnik nije koristio dodijeljena sredstva SZSuR-a u skladu s odredbama ovog Ugovora,

b.

ako Korisnik s namjerom ili iz nepažnje ne završi prijavljeni program u roku, proračunskoj godini,

c.

Rebalansom Proračuna SZSUR-a koji je usvojio Senat Sveučilišta u Rijeci.

U slučaju kršenja odredbi članka 2. i 3. ovoga ugovora korisniku (voditelju programa i studentskoj udruzi, odnosno drugoj studentskoj organizaciji)
bit će određena mjera zabrane korištenja sredstava iz proračuna SZSuR-a za narednih pet (5) proračunskih godina.

3.

U slučaju kršenja odredbi članka 4. ovoga ugovora korisniku (voditelju programa i studentskoj udruzi, odnosno drugoj studentskoj organizaciji) bit će
određena mjera zabrane korištenja sredstava iz proračuna SZSuR-a za naredne dvije (2) proračunske godine.

4.

U slučaju kršenja odredbi članka 5. ovoga ugovora korisniku (voditelju programa i studentskoj udruzi, odnosno drugoj studentskoj organizaciji) bit će
određena mjera zabrane korištenja sredstava iz proračuna SZSuR-a za narednu proračunsku godinu.

5.

U slučaju stavka 1. točke a. i b. ovoga članka korisnik je obvezan izvršiti uplatu na račun (IBAN HR80 23600001101322186) SZSuR-a isplaćena
sredstva u roku deset (10) radnih dana od dana utvrđivanja čina kršenja odredbi ovoga ugovora, uz naznaku uplate [“Povrat sredstava sukladno čl. 6.
Ugovor o pravima i obvezama korištenja sredstava dobivenih na Natječaju SZSuR-a (br. xx/2016. )“].
Članak 7.

1.

SZSuR se obvezuje sve obrasce kao i logotip SZSuR-a propisane ovim ugovorom učiniti dostupnim za preuzimanje korisnicima na svojim
službenim web stranicama www.sz-ri.com ili drukčije.

2.

Svi oblici komunikacije obavljaju se minimalno slanjem emaila na projekti@sz.uniri.hr s uredno ispunjenim obrascem (zahtjev za izravno plaćanje
predračuna/refundaciju, prenamjenu, promjenu odražavanja planiranih aktivnosti, financijsko izvješće i dr.) uz naknadnu dostavu zahtjeva osobno ili
putem preporučene pošte. Zahtjevi moraju biti podneseni emailom i pismenim putem (osobno ili preporučenom poštom), a ako ne budu podneseni
na oba opisana načina, neće se uzeti u razmatranje. Navedeno je potrebno učiniti u roku tri (3) radna dana od slanja emaila.

3.

Obrasci su dio ugovora, a upotreba je propisana na samom obrascu.

4.

Svi rokovi u ovom ugovoru su prekluzivni (propuštanje radnje vezane za rok dovodi do gubitka prava na naknadno poduzimanje te procesne
radnje), čijim se istekom stječu uvjeti za primjenu članka 6. ovoga ugovora.

Članak 8.
Rješavanje sporova
Sve sporove iz ovog Ugovora ugovorne strane će rješavati mirnim putem, u skladu s Etičkim kodeksom Sveučilišta u Rijeci. U slučaju
nemogućnosti postizanje rješenja mirnim putem, mjesno je nadležan sud u Rijeci.
Članak 9.
Ovaj se Ugovor zaključuje u tri (3) istovjetna primjerka, od kojih jedan zadržava Korisnik, a dva SZSuR.
U Rijeci, 24. veljača 2016. godine
Korisnik:
________________________________
Ivan Horvat

Za SZSuR:
M. P.

___________________________________
Aleksandar Šušnjar
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