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Glavnom povjerenstvu

ZAPISNIK
sa sastanka Posebnog povjerenstva za potrebe studentskih programa i projekata iz područja
sveučilišnog sporta koji je održan elektroničkim putem dana 11. travnja 2017. godine.
Svi članovi Povjerenstva dobili su na uvid cjelovitu programsku dokumentaciju natječajnih programa
iz područja sveučilišnog sporta kao i potvrđenu listu programa od strane Studentskog zbora
Sveučilišta u Splitu.
Članovi Povjerenstva prof. dr. sc. Boris Maleš, Gordan Drašinac, viši predavač, Andrija Selestrin,
student, Damir Bavčević, student i doc. dr. sc. Damir Jurko prihvatili su pristigle programe kako slijedi;

Program
Nastupi 2017 - AKK
Universitas

Traženi iznos (Fn)

PRELIMINARNA RASPODJELA
SREDSTAVA

PRIJEDLOG RASPODIJELE
SREDSTAVA

(vn - pravilnik; Članak 26.)

(Fn ili vn - pravilnik; Članak 27.)

160.000,00 kn

96.993,83 kn

96.993,83 kn

Nastupi 2017 – AMNK
Universitas

81.000,00 kn

81.563,00 kn

81.000,00 kn

Studentske sportske
subote

40.000,00 kn

36.372,69 kn

36.372,69 kn

UNISport Volonterski
Kamp

39.000,00 kn

35.270,48 kn

35.270,48 kn

250.200,00 kn

249.637,00 kn

UKUPNO

Projekt ''Akademski jedriličarski klub Sveučilišta u Splitu'' nije uzet u razmatranje zbog nepotpune
dokumentacije sukladno članku 7. Stavku 3. Pravila i kriterija raspodjele sredstava za potrebe
programa i projekata iz područja studentskog sporta. Projekti udruga Kontrola publike i Baila
Conmigo nemaju dostavljenu kompletnu dokumentaciju za ovu akademsku godinu (registar udruga
pri Sveučilištu u Splitru) te se njihovi projekti također ne mogu uzeti u obzir prilikom ovog natječaja.
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Prihvaćeni programi upućuju se na ogled Glavnom povjerenstvu sukladno članku 6., stavak 2.
Pravilnika o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu, na daljnje
postupanje
Kao prilog ovom zapisniku, predsjedniku Glavnog povjerenstva se u elektroničkom obliku upućuju:
•

Excel tablica s zbirnim prijedlogom raspodijele sredstva od upisnina za područje sporta te
ocjenama programa

•

kompletna dokumentacija programa iz područja sporta (Ispunjeni obrasci, dokument
Prijedlog raspodijele sredstva).

Za Povjerenstvo:
Prorektor za studente, studentski standard
i sport
Prof. dr. sc. Boris Maleš
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