NARATIVNO IZVJEŠĆE STUDNETSKOG ZBORA ZA POJEDINE STAVKE PRORAČUNA SZSUR
I. Dodatno pojašnjenje financijskog izvještaja Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci za 2016. g.
1. Ugostiteljske usluge ukupno
Ugostiteljske usluge kao trošak Studentskog zbora mogu se podijeliti na tri svrhe:
a) prehrana tijekom službenih putovanja (u slučajevima kada nije osigurana dnevnica)
b) trošak reprezentacije tijekom dužeg boravka u uredu ili sastanaka
c) prehrana za studentske projekte (prvenstveno studentske kongrese, najveći od
kojih okupljaju i između 120 i 150 sudionika)
Zbog navedenoga su ugostiteljski troškovi studentskog zbora u najvećoj mjeri zapravo
troškovi provedbe studentskih projekata kojima su sredstva odobrena Odlukom Senata
Sveučilišta u Rijeci o prihvaćanju Proračuna Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci na prijedlog
Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, koja je prijedlog uputila Senatu na temelju
mišljenja Povjerenstva za evaluaciju projekata pristiglih na Natječaj Studentskog zbora
Sveučilišta u Rijeci za financiranje studentskih programa. Navedeni natječaj Studentski zbor
Sveučilišta u Rijeci obvezan je raspisivati svake godine temeljem članka 12. Zakona o
studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama KLASA: 011-01/07-01/60 i UR. BROJ:
71-05-03/1-07-2. Točna raspodjela ovih troškova (kao i svih ostalih) vidljiva je iz detaljnog
financijskog izvještaja po svrhama Studentskog zbora.
Nastavkom predsjedavanja u Hrvatskom studentskom zboru za Studentski zbor
Sveučilišta u Rijeci povećali su se izdaci u više područja, a jedno od njih je i prehrana prilikom
organiziranja sjednica HSZ-a u kojima je domaćin Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci. Sukladno
članku 12. stavku 7. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama KLASA:
011-01/07-01/60 i UR. BROJ: 71-05-03/1-07-2 troškove međunarodne suradnje i poslovanja
Hrvatskog studentskog zbora financiraju se iz proračuna visokog učilišta pri kojem je sjedište
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Hrvatskog studentskog zbora.
2. Autorski honorari i naknade tajniku
Brojem projekata studenata Sveučilišta u Rijeci i drugih aktivnosti koje provodi sam
Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci, Kamp za brucoše, Antistigma, Student Day Festival,
Sveučilišna brucošijada, Radionica o pisanje studentskih projekata, Sveučilište u Rijeci pri vrhu
je u Hrvatskoj (jedino usporedivo je Sveučilište u Zagrebu).
Autorski honorari korišteni su za dijelove Culture Week projekta – tjedna kulture u
sklopu Student Day Festivala, te za plaćanje izvođača na samom Student Day Festivalu.
Plaća tajniku izvršava se za obavljanje mnogobrojnih administrativno tehničkih zadaća.
Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci drugi je po veličini u Republici Hrvatskoj. U
kalendarskoj 2016. g. odobreno je financiranje 88 projekata, kojima je potrebno pružiti
administrativnu podršku. Navedenu podršku Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci uglavnom
osigurava korisnicima proračunskih sredstava Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci u sklopu
proračuna Sveučilišta u Rijeci u osobi tajnika.
Tajnik Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci u suradnji sa zaposlenicima Sveučilišta u Rijeci
posreduje između Sveučilišta u Rijeci i studenata.
Tajnik Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci priprema sastanke, odluke Skupštine i druge
potrebne akte, sastavlja ugovore, komunicira s korisnicima i drugim subjektima - institucijama
u Republici Hrvatskoj, upravlja potrošnim materijalom, organizira održavanje ureda, nabavku
opreme za ured i druge aktivnosti SZSuR, pruža logističku potporu pri putovanjima,
događajima, seminarima, (karte, osiguranja, smještaj, prijevoz popunjavanje putnih naloga) i
slično.
Prilikom organiziranja projekata SZSuR, tajnik sudjeluje aktivno na sastancima s predstavnicima
tijela jedinica lokalne uprave i samouprave.
Preuzimanjem predsjedavanja Hrvatskim studentskim zborom, Studentski zbor Sveučilišta u
Rijeci preuzeo je i obveze češćih odlazaka na sastanke u Ministarstvo znanosti obrazovanja i
sporta, što ponekad uključuje i dodatni angažman tajnika. Navedenim preuzimanjem za Tajnika
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SZSuR povećale su se obveze i u vidu sastavljanja zapisnika sjednica Hrvatskog studentskog
zbora kao i u pogledu pružanja potpore Predsjedniku SZSuR u obavljanju aktivnosti prije
preuzimanja.
Studentski zbor partner je u promociji Sajma stipendija u organizaciji Instituta za razvoj
obrazovanja iz Zagreba. Promocija obuhvaća prikupljanje volontera i njihovu koordinaciju,
oglašavanje i distribuciju promotivnih materijala po sastavnicama Sveučilišta u Rijeci.
Uvođenjem postupka izdavanja narudžbenica tajnik Studentskog zbora, zadužen je za
popunjavanje Zahtjeva za nabavu u 2016. g. predano je 100 zahtjeva.
Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci predao je u 2016. g. ukupno 345 naloga za plaćanje
službi Računovodstva Sveučilišta u Rijeci, što predstavlja više od 10 % svih predanih zahtjeva
koje služba Računovodstva zaprimi.
Pod komunikacijom se podrazumijeva komunikacija poštom, mailom, telefonom i
neposredna komunikacija prilikom dolaska korisnika u ured Studentskog zbora Sveučilišta u
Rijeci. Tajnik je zaduženi i za administriranje mrežne stranice Studentskog zbora Sveučilišta u
Rijeci www.sz-ri.com, također sudjeluje i u pripremanju obavijesti za distribuciju istih
posredstvom Facebook stranice SZSuR-a www.facebook.com/szsur.
Od svih drugih studentskih zborova u Hrvatskoj, jedino Studentski zbor Sveučilišta u
Zagrebu ima zaposlenu (u ovom slučaju, kroz ugovor o radu) osobu, u ovom slučaju se radi i o
dva Sveučilišna studentska zbora s najviše aktivnosti i najvećim proračunom, a tako i najviše
obveza prema korisnicima sredstava.
3. Student Day Festival sa strukturom troškova, odazivom studenata, ocjenom učinka
Točna struktura troškova Studentskog dana vidljiva je iz detaljnog financijskog izvještaja
po svrhama Studentskog zbora (PDF tablici možete pristupiti ovdje). Odaziv studenata bio je,
kao i svake godine, iznimno velik s oko 15.000 posjetitelja u dva dana. Učinak prošlogodišnjeg
festival isto tako je i više nego zadovoljavajući, zahvaljujući najviše, prikladnijem i većem
prostoru održavanja kao i prošle godine. Postignuta je isto tako i značajna korist za vidljivost
studentskih organizacija aktivnih na Sveučilištu, s obzirom da su imale priliku predstaviti svoj
rad svim građanima i posjetiteljima Festivala. Pri Sveučilištu u Rijeci djeluje 40 studentski
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udruga i drugih studentskih organizacija.
U postupku je provjera statusa studentskih organizacija na Sveučilištu u Rijeci, te će se
koncem siječnja 2017. godine znati točan broj.
Tablica 1. – Popis Studentskih zborova, udruga i drugih studentskih organizacija
upisanih u Registar Sveučilišta u Rijeci.
Naziv organizacije
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

RIJEČKI ŠPORTSKI SVEUČILIŠNI SAVEZ
UDRUGA 3. ZMAJ
UDRUGA STUDENATA POVIJESTI "MALLEUS"
AIESEC RIJEKA - MEĐUNARODNA UDRUGA STUDENATA
STUDENTSKI ZBOR FILOZOFSKOG FAKULTETA U RIJECI
STUDENTSKI ZBOR PRAVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U RIJECI
EUROPSKA UDRUGA STUDENATA PRAVA RIJEA
STUDENTSKI KLUB FILOZOFSKOG FAKULTETA U RIJECI "AGORA"
FAKULTETSKI ODBOR SVIH STUDENATA MEDICINSKOG FAKULTETA U RIJECI
UDRUŽENJE STUDENATA PSIHOLOGIJE "PSIRIUS"
STUDENTSKO ŠPORTSKO DRUŠTVO FILOZOFSKOG FAKULTETA U RIJECI
STUDENTSKI ZBOR EKONOMSKOG FAKULTETA U RIJECI
STUDENTSKO ŠPORTSKO DRUŠTVO SOSS
STUDENTSKI ZBOR POMORSKOG FAKULTETA U RIJECI
STUDENTSKA VESLAČKA UDRUGA PFRI
STUDENTSKO ŠPORTSKO DRUŠTVO PRAVNIK
UDRUGA STUDENATA "INICIJATIVA KULTURALNIH STUDIJA"
RIJEČKA DEBATNA UNIJA
STUDENTSKKO SPORTSKO DRUŠTVO NO LIMIT
EESTEC - UDRUGA STUDENATA ELEKTROTEHNIKE EUROPE - RIJEKA
UDRUGA ZA PROMICANJE PROJEKTNE KULTURE "EU KLUB"
UDRUGA STUDENATA FAKULTETA ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU
HRVATSKA UDRUGA ZA MEĐUNARODNU RAZMJENU STUDENATA PRIRODNIH I
TEHNIČKIH ZNANOSTI - LOKALNI ODBOR RIJEKA
STUDENTSKO SPORTSKO DRUŠTVO EFRI SPORT
KLUB STUDENATA "ISTARSKI KLUB" RIJEKA
UDRUGA "Erasmus STUDENT NETWORK" RIJEKA
UDRUGA STUDENATA FILOZOFIJE FURIJA
STUDENTSKI ZBOR GRAĐEVINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U RIJECI
BURA ZNANJA
STUDENTSKI ZBOR TEHNIČKOG FAKULTETA U RIJECI
MEĐUNARODNA UDRUGA STUDENATA MEDICINE HRVATSKA
STUDENTSKA SPORTSKA UDRUGA "FLUCTUS"
UDRUGA "IGNIS"
STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA U RIJECI
UDRUGA STUDENATA BIOTEHNOLOGIJE SVEUČILIŠTA U RIJECI
STUDENTSKA UDRUGA SLAVONACA U RIJECI
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37
38
39
40

STUDENTSKI ZBOR ODJELA ZA INFORMATIKU
UDRUGA STUDENATA KROATISTIKE "IDIOM"
STUDENTSKI OGRANAK IEEE RIJEKA
UDRUGA STUDENATA ANGLISTIKE "SLANG"

U sklopu Student Day Festivala, održava se i Studentski dan sporta u suradnji s Riječkim
športskim sveučilišnim savezom i Uredom za sport Sveučilišta u Rijeci.
Sportski dio otvara se revijalnom utakmicom između predstavnika Sveučilišta u Rijeci
predvođenih rektorom i Grada Rijeke. Također se u sklopu Student Day Festivala održava i
Culture Week koji je održan u dva dijela. U okviru kojega su održane razne radionice predstave
i izložbe, među većim aktivnostima u 2016. g. bilo je i oživljavanje prostora Starog grada. U
suradnji s Odjelom za kulturu Grada Rijeke održan je prvi dio pod vodstvom Barbare Babačić, a
on je sadržavao obnovu fasade i oslikavanje murala na trgu Matije Vlačića Flacijusa. U izradi su
sudjelovali samo studenti Akademije primjenjenih umjetnosti.
U drugom dijelu Culture Weeka organizirana je izložba fotografija s prethodnih SDF-ova
u Galeriji Studentskog kulturnog centra u Palachu.
Na trgu Matije Vlačića Flacijusa se održala i književno-akustička večer, na kojoj su
studenti iz Udruge studenata kroatistike „Idiom“ čitali odabrana literarna djela, a sve je bilo
popraćeno zvukovima gitare mladog umjetnika Emanuela Kovačića. Na trgu je bila planirana i
projekcija dokumentarnog filma „Oblak“ o Luki Ritzu, ali je zbog kiše projekcija preseljena u
Galeriju SKC-a. Na projekciji je bila prisutna i prorektorica za nastavu i studente prof. dr. sc.
Snježana Prijić Samaržija, koja je prije projekcije održala prikladan govor i pozvala studente na
nultu toleranciju na nasilje.
Kupljene su i boje koje se mijenjaju i nestaju pojavljuju obzirom na vremenske prilike
odnosno neprilike, ali je aktivnost obustavljena zbog dozvole (zabrane) Grada. Obješeni su i
lampioni na trgu Matije Vlačića Flacijusa.
Procjenjuje se da je na cijelom Culture Week-u, njegova oba dijela sudjelovalo 70-100
studenata.
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4. Neplanirani troškovi Studentskih zborova sastavnica
Navedeni troškovi predstavljaju sredstva, koja je prema Pravilniku o financiranju rada
studentskog zbora, studentskih udruga i drugih studentskih organizacija Sveučilišta u Rijeci
KLASA: 011-01/15-01/23 i UR. BROJ: 2170-57-01-15-1, Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci
obvezan uplatiti na račun sastavnica u svrhu financiranja neplaniranih troškova Studentskog
zbora sastavnice, 15% ili maksimalno 25.000,00 kn sredstava uplaćenih za studentske
programe u sklopu troškova upisa na toj sastavnici najkasnije do 1. prosinca svake godine.
Od Studentskih zborova Sastavnica zatražena je predaja financijskog izvještaja sukladno
Pravilniku, no obzirom da je samo pet sastavnica do sjednice Skupštine Studentskog zbora
Sveučilišta u Rijeci održane 17. siječnja 2017. godine predalo izvještaj, produžen je rok za
predaju do petka 20. siječnja 2017. g.
5. Financiranje balova studenata
Balovi studenata dugogodišnja su tradicija studenata pojedinih sastavnica Sveučilišta u
Rijeci. Naime tako Bal Medicinskog fakulteta ima tradiciju održavanja od samog osnutka
fakulteta te se ove godine obilježava 59. godina održavanja Bala. Tijekom svih godina
održavanja bal je imao humanitarni karakter koji se odražava u vidu donacija Kliničkom
Bolničkom Centru Rijeka, udrugama koje okupljaju oboljele od različitih bolesti kao što su
osobe oboljele od cerebralne paralize, autizma i osoba s poteškoćama u razvoj i niz drugih.

Bal u organizaciji studenata Pomorskog fakulteta potekao je iz dugogodišnjeg događaja
Pomorske večeri, gdje su se okupljali ljudi iz svijeta pomorstva kako bi se razmjenjivala iskustva
sve u cilju prilagodbe buduće edukacije novog pomorskog kadra. Znajući da je Pomorski
fakultet Sveučilišta u Rijeci jedan od izvorišta najboljeg kadra u svijetu pomorstva poticati i
nagraditi iste ovom prilikom najmanje je što Studentski zbor Sveučilišta može učiniti prema
doista jednima od najboljih ambasadora Republike Hrvatske i Sveučilišta u Rijeci diljem svijeta.
Prilikom održavanja ovakvih manifestacija student su u mogućnosti u neposrednom kontaktu
upoznati se s potencijalnim poslodavcima. Neki od njih su također i humanitarni, a za sve
uključene su dobra prilika da iskuse rad na velikom i kompleksnom događaju.
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6. Pregled ukupno iskorištenih sredstava raspodijeljenih Natječajem Studentskog zbora
Sveučilišta u Rijeci za financiranje studentskih programa u 2016. godini.
Ukupno je za 88 studentskih projekata u 2016. godini bilo osigurano 648.000,00 kn od
navedenog iznosa zatraženo je od strane korisnika novčanih sredstava ukupno 497.098,11 kn.
U privitku se nalazi tablični prikaz iz kojeg se može provjeriti u koju svrhu su izvršena plaćanja,
tablični prikaz plaćanja je dostavljen računovodstvu, u istom se mogu izvršiti uvidi u sadržaje
naloga i pojedinačne račune koji su priloženi istima.
Povećana neiskorištenost sredstava uzrokovana je birokratizacijom postupka izvršenja
isplata, te promjenama koje su uslijedile u tijeku godine, kao što su provođenje postupaka
javne nabave u polovici i koncem godine te obvezivanjem korisnika sredstava na izmijenjene
uvjete korištenja ranije dodijeljenim ih sredstava.
Moramo napomenuti kako se radi o studentskim organizacijama bez prijeko potrebnih
službi za jednostavnije funkcioniranje i odvijanje aktivnosti istih. U tom pravcu planira se
organizacija potpore studentskim organizacijama kroz radionice i računovodstvene servise
financirane od strane Sveučilišta u Rijeci.
7. Socijalno osjetljive skupine
Nekoliko projekata Studentskog zbora ili financiranih projekata putem Natječaja, imaju
za cilj pomoć osjetljivim grupama studenata ili ostalih građana. Financirana je akcija
prikupljanja sredstava za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, a najveći projekt u ovoj
domeni sigurno je Antistigma – projekt kojemu je cilj destigmatizacija osoba s mentalnim
oboljenjima koji je prerastao u Centar za destigmatizaciju i prevenciju duševnih smetnji.
Nekoliko projekata financiranih putem natječaja također ima humanitarni cilj kao što su
Humanitarni bal Medicinskog fakulteta, koncert Gradimo bolju budućnost u organizaciji
Građevinskog fakulteta.
8. Radio Sova
8.1. PROGRAM RADIO SOVE

8.1.1. VIJESTI
Svakog dana u 23 sata emitiraju se vijesti Radio Sove - Sova info. Jedina emisija koja se uređuje
svakog dana, a uređuje ju čak 7 različitih urednika, ovisno o danu. Emisija se bavi prvenstveno
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studentskim aktualnostima s riječkog Sveučilišta, a zatim i iz Hrvatske. Emisija zahtjeva rad sa
snimačem na terenu, te nerijetko oduzme najviše vremena za pripremu. Traje u prosjeku 4-5
minuta, a dnevno se obrađuju minimalno tri teme. Glavna urednica informative je Matea
Krmpotić, studentica hrvatskog jezika i književnosti.
Pored toga, na Radio Sovi emitiraju se ili su se ove godine emitirale sljedeće emisije:

1. Kulturaljka
Emisija koja obrađuje kulturne teme - od kazališta, izložbi, koncerata i slično. Ostvarujemo
suradnju s HNK Ivana pl. Zajca, MMSU, SKC-om, Galerijama Mali salon i Kortil, Kulturnim centrom
Kalvarija i ostalim kulturnim središtima u Rijeci. Od lani, poboljšali suradnju sa Studentskim
kulturnim centrom te ugostili svakog studenta kojem su odobrena sredstva na natječaju za
projekte SKC-a, uz naravno, medijsko praćenje cijelog projekta. Emisija se emitira jednom tjedno,
ponedjeljkom. U realizaciji sudjeluje 4-5 studenata, a glavna urednica je studentica kulturalnih
studija, Betty Stojnić.
2. Teški hud
Glazbena emisija, emitiranje krenulo u desetom mjesecu.
1 x tjedno
Emisija o hip hop glazbi i kulturi.
3. Gamofon
Emisija srednjoškolaca iz gimnazije Andrije Mohorovičića
1 x mjesečno
Emisija u kojoj se iznose zanimljivosti i novosti iz škole, ankete, intervjui s profesorima, intervjui
s učenicima koji doprinose životu škole.
4. Studomatika
Emisija koja se bavi studentskim temama i problemima. Gosti su raznoliki, od samog rektora i
novoizabranih dekana, do studentskih udruga, projekata, Studentskih zborova i riječkog
Sveučilišnog studentskog zbora i Zaklade Sveučilišta u Rijeci. Pratimo studentska zbivanja u
Hrvatskoj, ali i regiji, u suradnji s ostalim studentskim radijima iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore,
Slovenije i Srbije. Emisija traje u prosjeku 20ak minuta, a teme se obrađuju detaljno. Emitira se
utorkom u 23:20, a uređuje ju Franka Zlatić.
5. Turismus
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Jednom tjedno ugošćujemo Erasmus studente na razmjeni, te s njima pričamo o njihovom
studentskom životu u Rijeci, na riječkom Sveučilištu, u suradnji s riječkim ESN-om.
6. Pussy power glazbena je emisija koja govori o glazbenicama u svijetu koje su imale veliki i
neupitan utjecaj na glazbu i kulturu uopće, kolektivnu svijest i razvoj mladih ljudi. Glazbeni žanr,
kao i to radi li se o jednoj pjevačici ili o skupini - nije bitan.
Emitiranje seže u daleku prošlost kada su je vodile, prvo kolegica Eva, pa kolegica Mia, bivše
Sovice.
Emitira se jednom tjedno, srijedom od 00.20 -1.00
7. Oglasna ploča informativni je tip emisije u kojoj se mogu čuti oglasi poslova i stanova
namijenjenih posebno studentima i studentskome džepu. Emitira se jednom tjedno, srijedom u
periodu između 23.15 i 23.30. Emitiranje seže u nepoznatu gospodnju godinu, kada ju je vodio
kolega Šmer, bivša Sovica.
8. Art Velvet
Glazbena emisija o jazzu, često s intervjuima glazbenika. Emitira se četvrtkom.
9. Buka grada
Glazbena emisija s bendovima iz Rijeke i okolice. Emitira se također četvrtkom.
10. Tehno guru
Vijesti i zanimljivosti iz svijeta tehnologije koje su korisne slušateljima
1 x tjedno
Emitira se od rujna 2015.
11. Sedam
Sedam zanimljivih povezanih činjenica koje šira populacija uglavnom ne zna
1 x tjedno
Emitira se od rujna 2015.
12. Student ipo
Emisija u kojoj ugošćujemo studente koji su uz akademske obveze i društveno aktivni ili se bave
nekim zanimljivim hobijima. Emitira se od pamtivijeka
1x tjedno
13. Piratski zaljev
Emitiranje krenulo u prvom mjesecu. Emisija u kojoj dajemo recenzije popularnih ili novih serija,
ali i onih manje poznatih.
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1x tjedno
14. Glazbom kroz vrijeme bila je glazbena emisija koja se emitirala u ljetnom semestru ak.god.
2015./2016. Svaki dan se obrađivala jedna tema ili događaj iz svijeta glazbe i poznatih glazbenih
ličnosti, nakon čega je slijedio glazbeni broj.
15. Igla
Svake srijede od ponoći do 1, do ljeta 2016. godine, uživo u eter se reproducirala ploča (cijeli
album) po odabiru glazbenog urednika dana. Uz glazbu tog albuma, voditelji bi ispričali najvažnije
činjenice i zanimljivosti o autoru/glazbeniku albuma.
16. Domoljublje danas
Svake srijede, također do ljeta 2016. godine, aktualne političke teme bi se na satiričan i
sarkastičan način obrađivale u emisiji Domoljublje danas. Uz popularne jinglove i domišljate
soundtrackove, u emisiji su se našle razne teme poput stranačkih izbora, rođendana Josipa Broza
Tita, osobni život Ivana Vilibora Sinčića i slično.
17. Loptom u mikrofon - sportska emisija. Prati sve događaje vezane za studenski sport čiji je
centar UniSport RI. S emitiranjem je počela u studenom 2015. Godine i od tad prati UniSport ligu
na Riječkom području. Osim lokalne studentske lige, medijski pokriva i nekoliko velikih sportskih
događa kao što su UniSport Finalsi koji su se održali u Poreču, te već dva državna iz vaterpola i
plivanja tj UniSport H20. U sklopu emisije Loptom u mikrofon smo pratili i Europske sveučilišne
igre kroz srpanj 2016.
U drugoj sezoni emisije, osim studentskog sporta, počeli smo pratiti i prvoligaške riječke klubove
iz nekoliko sportova. Nogomet: HNK Rijeka, rukomet: ŽRK i MRK Zamet, odbojka: MOK Rijeka,
HAOK Rijeka, ŽOK Drenova i OK Kostrena, košarka: KK Škrljevo i KK Kvarner te vaterpolo: VK
Primorje. Emisija se emitira svake nedjelje u ponoć.
8.1.2. OSTALE AKTIVNOSTI
Pored svakodnevnog programa kojeg realizira 20-ak studenata isključivo riječkog sveučilišta,
Radio Sova jednom godišnje organizira i proslavu svog rođendana, u prvom mjesecu, svake
godine sudjeluje na prezentiranju studentskih udruga na SDF-u, te predstavnici Radio Sove, a
samim tim i Sveučilišta i Zbora, dva puta godišnje putuju na seminare regionalnih studentskih
radija, HearMe (Podgorica i Mostar 2016.g.)
Ove smo godine organizirali i tematske partije, naši glazbeni urednici pozivani su kao DJ-evi na
partije ESN-a i tijekom Europskih Sveučilišnih Igara, a naši voditelji i novinari su pozivani da vode
razne programe i koncerte organizirane od pojedinih Fakulteta i ostalih ustanova (Sportski
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programi tijekom SDF-a, dodjela nagrada na SDF-u, Humanitarni koncert Građevinskog fakulteta,
Lampioni dobrih želja 2x)
U rujnu ove godine smo prilagodili i izmijenili Statut udruge studenata Radio Sove, te na skupštini
izabrali novu predsjednicu Udruge, potpredsjednicu, tajnicu i likvidatora. Nakon što novi Statut
prođe proces u Registru udruga, učlanit ćemo se i u Sveučilišni registar Udruga.
8.2. HONORARI I OBRAČUN
Svaka emisija donosi određen broj bodova, unaprijed dogovoren. Na kraju mjeseca svi se bodovi
zbroje (nije svaki mjesec isto zbog broja priloga u određenim emisijama), te se ukupna svota
novca predviđena za taj mjesec podijeli s ukupnim brojem bodova kako bi se dobila vrijednost
jednog boda. Zatim se svakom studentu, po bodovima koje je taj mjesec zaradio, putem
studentskog ugovora isplaćuje iznos, koji varira od 100-300 kn mjesečno. Bitno je napomenuti da
su svi studenti koji rade na Radio Sovi redovni studenti s vlastitim studentskim ugovorom, uz
jednu izvanrednu studenticu koja ne prima honorar. Od sezone 2016./2017. prestrukturirali smo
bodove i prilagodili ih proračunu. Honorare obračunava studentica pedagogije Mirela Džafić, a
glavna urednica Radio Sove je studentica kulturalnih studija Franka Zlatić.
U Rijeci, 17. siječnja 2017. g.
Predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci,
Kruno Topolski
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