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Na temelju članka 5. stavka 2. Pravilnika o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina 

studenata Sveučilišta u Splitu, Povjerenstvo za aktivnosti studentskog sporta donosi 

 

 

PRAVILA I KRITERIJE 

RASPODJELE SREDSTAVA ZA POTREBE PROGRAMA I PROJEKATA IZ 

PODRUČJA STUDENTSKOG SPORTA 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

(1) Pravila i kriteriji raspodjele sredstava za potrebe programa i projekata iz područja 

studentskog sporta, u skladu s Pravilnikom o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina 

studenata Sveučilišta u Splitu, Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 

Zakonom o sportu Statutom Sveučilišta u Splitu i Strategijom Sveučilišta u Splitu 2015. – 

2020. (u daljnjem tekstu: Strategija), Zakonom o sportu, Statutom Splitskog sveučilišnog 

sportskog saveza (u daljnjem tekstu: Savez), uređuju se pitanja: 

 

a. Pravila raspodijele nenatječajnih sredstava ostvarenih od upisnina za potrebe programa i 

projekta iz područja studentskog sporta 

b. Pravila raspodijele natječajnih sredstava ostvarenih od upisnina za potrebe programa i 

projekta iz područja studentskog sporta 

c. Kriterije raspodijele nenatječajnih i natječajnih sredstva ostvarenih od upisnina iz 

područja studentskog sporta 

d. Završne odredbe 

 

(2) Od studentske upisnine koja iznosi 350,00 kn po studentu godišnje, a koju plaćaju svi 

studenti osim studenta koji se upisuju na prvu godinu studija, raspoređuje se 150,00 kn za 

potrebe studentskih projekata i programa iz područja sporta, kulture, umjetnosti, 

studentskih medija, znanosti i tehnoloških projekata. 
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(3) 30 ± 5% sredstva iz stavka 1. ovog članka, sukladno Strategiji i Pravilniku o raspodjeli 

sredstava ostvarenih od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu, raspoređuju se za 

aktivnosti sveučilišnog sporta. 

 

Članak 2. 

 

Sredstva iz članka 1., stavka 3. Pravila i Kriterija dijele se na nenatječajna i natječajna. 

 

 

II. PRAVILA RASPODJELE NENATJEČAJNIH SREDSTAVA OSTVARENIH OD 

UPISNINA 

 

Članak 3. 

 

(1) Sukladno Pravilniku o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina studenata Sveučilišta u 

Splitu nenatječajna sredstva odnose se na projekte i programe koji su od opsega i važnosti 

za Sveučilište u cjelini, i koji predstavljaju stalne aktivnosti. 

 

(2) Sukladno Strategiji programi i projekti u sveučilišnom sportu koji su od opsega i važnosti 

za Sveučilište u cjelini, i koji predstavljaju stalne aktivnosti i za koje se osiguravaju 

nenatječajna sredstva su: 

 

a. Međufakultetska natjecanja – Prvenstva Sveučilišta u Splitu 

b. Međusveučilišna natjecanja – Sveučilišna Prvenstva Hrvatske 

c. Međusveučilišna natjecanja – Sveučilišna Prvenstva Europe 

 

(3) Sukladno članku 57., stavak 1. Zakonu o sportu i Pravilniku za organizaciju i provođenje 

prvenstava Sveučilišta u Splitu programa iz stavka 2. alineja 1. provodi Splitski 

sveučilišni sportski savez. 

 

(4) Sukladno članku 57., stavak 5. Zakona o sportu sustav, uvjete i organizaciju programa iz 

stavka 2. Alineja 2. uređuje Hrvatski akademski sportski savez. 
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(5) Programima iz stavka 2. Alineja 3. smatraju se natjecanja u Organizaciji i/ili pod 

pokroviteljstvom Europske sveučilišne sportske federacije (EUSA). 

 

Članak 4. 

 

Nenatječajna sredstva osigurana za programe i projekte u sveučilišnom sportu iz članka 3. 

Pravila i Kriterija mogu biti utrošena za: 

a. organizaciju natjecanja na Sveučilištu u Splitu 

b. sudjelovanje sveučilišnih ekipa na službenim nacionalnim i međunarodnim natjecanjima 

c. opremu potrebnu za organizaciju natjecanja na Sveučilišta u Splitu 

d. opremu potrebnu za realizaciju projekta nastupa sveučilišnih ekipa na službenim 

nacionalnim i međunarodnim natjecanjima 

e. Organizaciju nacionalnih i međunarodnih natjecanja 

f. Sportsku infrastrukturu potrebnu za provođenje natjecanja 

 

Članak 5. 

 

Programe i projekte u sveučilišnom sportu iz članka 3. Pravila i Kriterija provodi Ured za 

studente, studentski standard i studentski sport Sveučilišta u Splitu u suradnji s nadležnim 

tijelima u sustavu sporta a u skladu sa Strategijom, kalendarima natjecanja te planom i 

programom rada sportskih subjekata iz članka 3., stavka 3., 4., i 5. Pravila i Kriterija. 

 

Članak 6. 

 

Nenatječajna sredstva osigurana za programe i projekte u sveučilišnom sportu iz članka 3. 

Pravila i Kriterija ne mogu biti korištena za one dijelove programa i projekata za koja već 

postoje osigurana sredstva putem drugih izvora financiranja iz stavka 3. i stavka 4. Zakona o 

sportu. 
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III. PRAVILA RASPODJELE NATJEČAJNIH SREDSTAVA OSTVARENIH OD 

UPISNINA 

 

Članak 7. 

 

(1) Sukladno Pravilniku o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina studenata Sveučilišta u 

Splitu natječajna sredstva odnose se na projekte i programe koji se odobravaju putem 

javnog poziva (natječaja). 

(2) Programi i projekti u sveučilišnom sportu na Sveučilište za koje se mogu osigurati 

natječajna sredstva su: 

a. Rekreativne manifestacije na razini Sveučilišta 

b. Rekreativne manifestacije i natjecanja na razini sastavnica 

c. Fakultetska strukovna sportska natjecanja  

d. Programi sveučilišnih sportskih klubova 

(3) Pravo prijave projekta i programa iz stavka 2. imaju organizacije registrirane pri 

Sveučilištu u Splitu i sastavnicama usklađene sa Zakonom o sportu. 

 

Članak 8. 

 

Natječajna sredstva osigurana za programe i projekte u sveučilišnom sportu iz članka 6. 

Pravila i Kriterija mogu biti utrošena za: 

a. organizaciju rekreativnih manifestacija na Sveučilištu u Splitu 

b. organizaciju rekreativnih manifestacija i natjecanja na razini sastavnica 

c. sudjelovanje fakultetskih ekipa na strukovnim sportskim natjecanjima 

d. Troškove sudjelovanja sveučilišnih sportskih klubova u nacionalnom sportskom sustavu 

e. Opremu i sportsku infrastrukturu sveučilišnih sportskih klubova 

 

Članak 9. 

 

Natječajna sredstva osigurana za programe i projekte u sveučilišnom sportu iz članka 6. 

Pravila i Kriterija ne mogu biti korištena za one dijelove programa i projekata za koja već 

postoje osigurana sredstva putem drugih izvora financiranja iz stavka 3. i stavka 4. Zakona o 

sportu. 
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IV. KRITERIJI RASPODIJELE NENATJEČAJNIH I NATJEČAJNIH SREDSTVA 

OSTVARENIH OD UPISNINA 

 

Članak 10. 

 

(1) Eliminacijski kriteriji za programe i projekte u sveučilišnom sportu iz poglavlja 2. ovih 

Pravila i Kriterija su usklađenost sa Strategijom Sveučilišta i obuhvaćenost akcijskim 

planom Sveučilišta za tekuću akademsku godinu. 

(2) Eliminacijski kriterij za programe i projekte u sveučilišnom sportu iz poglavlja 3. ovih 

Pravila i Kriterija je usklađenost sa Strategijom Sveučilišta. 

 

Članak 11. 

 

Opći kriteriji za programe i projekte u sveučilišnom sportu iz poglavlja 2. i poglavlja 3. ovih 

Pravila i Kriterija koji se vrednuju su: 

 Važnost programa za podizanje studentskog standarda  

 Utjecaj na prepoznatljivost Sveučilišta u cjelini  

 

Opći kriteriji se boduju u rasponu ocjena od 1 do 10. 

 

Članak 12. 

 

Posebni kriteriji za programe i projekte u sveučilišnom sportu iz poglavlja 2. i poglavlja 3. 

ovih Pravila i Kriterija su: 

 Održivost 

 Tradicija projekta/programa 

 Sufinanciranje iz drugih izvora 

 Masovnost 

 Utjecaj na integraciju sastavnica Sveučilišta 

 Razina suradnje u okviru međunarodne akademske zajednice 

 Kvaliteta sportske izvedbe 

 Usklađenost s nacionalnim sportskim sustavom 
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 Usklađenost s nacionalnim obrazovnim sustavom 

 Iskustvo nositelja projekta 

 Opći utjecaj na razvoj sporta u okruženju Sveučilišta  

 Utjecaj na razvoj sveučilišnog sporta u cjelini 

 Utjecaj prema ciljanoj populaciji (budući studenti) 

 Evaluacija utjecaja na širu javnost 

 

Posebni kriteriji se boduju u rasponu ocjena od 1 do 5. 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 13. 

 

Studentski zbor Sveučilišta u Splitu i/ili osoba koju je studentski zbor ovlastio posebnom 

odlukom potvrđuje listu projekta i programa iz članka 3. Pravila i Kriterija u sveučilišnom 

sportu te financijski plan za svaku akademsku godinu. 

 

Članak 14. 

 

Odredbe ovih Pravila i kriterija po donošenju postaju sastav Pravilnika o raspodjeli sredstava 

ostvarenih od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu i primjenjuju se od akademske godine 

2015./2016. 


