Elektronsko glasovanje od 29. listopada 2019. godine
Elektronsko glasovanje održano je u vremenskom periodu od 29. do 31. listopada 2019. godine
Natpolovičnom većinom glasova članova Senata donesene su sljedeće

Odluka o potvrdi izbora u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto
Potvrđuje se izbor dr. sc. Nevia Šetića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto
redovitog profesora – trajno zvanje iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje
povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest na Filozofskom fakultetu,
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Odluku
o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem
Članak 1.
Daje se suglasnost rektoru za sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem za predmet nabave –
Usluge stručnog nadzora nad građenjem i opremanjem na projektu proširenja infrastrukture
studentskih smještajnih kapaciteta Studentskog doma Pula, evidencijski broj nabave: 03-2018MV.
Članak 2.
Ugovor iz članka 1. ove Odluke sklopit će se s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem VIS
PROJEKTIRANJE d.o.o., Banjavčićeva 11, 10000 Zagreb, OIB: 62515460662, oznaka ponude:
013-2019-VPS od 13. rujna 2019. godine u iznosu od 425.000,00 kn (bez PDV-a) i ukupnom
cijenom ponude u iznosu od 531.250,00 kn (sa PDV-om).
Odluku
o visini iznosa stipendije za izvrsne studente
Članak 1.
Visina stipendije za izvrsne studente na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli iznosi 500,00 kuna
mjesečno.
Članak 2.
Natječaj za dodjelu stipendija raspisat će rektor sukladno Pravilniku o dodjeljivanju stipendija
izvrsnim studentima sveučilišnih i stručnih studija Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, ovoj Odluci i
osiguranim sredstvima.
Odluku o imenovanju članova
Povjerenstva za provedbu natječaja za financiranje studentskih programa koje provode
studentske organizacije ili pojedini studenti za 2019. godinu ( preostala sredstva )

Članak 1.
Izv.prof.dr.sc. Aljoša Vitasović
Doc.dr.sc. Darko Etinger
imenuju se za članove Povjerenstva za provedbu natječaja za financiranje studentskih programa
koje provode studentske organizacije ili pojedini studenti za 2019. godinu ( preostala sredstva).
Članak 2.
Povjerenstvo je dužno provesti vrednovanja pristiglih programa, sastaviti izvješće o raspodjeli
financijskih sredstava i isto dostaviti Studentskom zboru na daljnje postupanje.

