
LISTA dodijeljenih sredstava za financiranje studentskih aktivnosti u 2019. godini 

 

 

Na temelju članka 14. Zakona o obavljanju studentskih poslova (NN 96/18) i odredbi 

Kriterija za financiranje studentskih aktivnosti broj: 01-150/19 od 30.04.2019. godine, 

Povjerenstvo za raspodjelu naknade za financiranje studentskih aktivnosti u 2019. godini 

razmotrilo je pristigle zahtjeve te donijelo Odluke o dodijeli sredstava broj: 01- 169/19 od 10. 

svibnja 2019,  broj: 01- 254/19 od 12. rujna 2019. i broj: 01- 264/19 od 22. listopada 2019.   

Dodijeljenim sredstvima financirati će se slijedeće studentske aktivnosti / programi / 

projekti: 

 

- Studentski zbor Sveučilišta, 

studenti Filozofskog fakulteta za organizaciju studijskog putovanja u Sienu i Pisu (Italia), 16. 

do 18. svibnja 2019. godine, - 7.500 kuna za pokrivanje troškova prijevoza. 

 

- Studentski zbor Istarskog veleučilišta,                                                                                                             

a) izrada bespilotne letjelice, Pula, listopad 2019. do ožujak 2020., dio troškova (za materijal) 

– 11.835,94 kn 

b) studijski posjet studenata TE Plomin, Plomin Luka i Rockwool Adriatic Pićan, studeni 

2019., trošak prijevoza – 2.500 kn  

 

- Klub studenata harmonike, 

a) za sudjelovanje Ivora Javora Korjenića na Svjetskom natjecanju u harmonici u 

Castelfidardu, Italia, od 18. do 22. rujna 2019. godine, dio troškova - 1.337 kn. 

b) za sudjelovanje Ivora Javora Korjenića na Svjetskom trofeju u harmonici u Lolule, 

Portugal od 03. do 09. studenoga 2019. godine, dio troškova - 9.325 kn. 

 

- Studentski zbor Sveučilišta, 

sudjelovanje studenata Odjela za tehničke studije na Znanstvenom kongresu MTeM (Modern 

Technologies in Manufacturing), Cluj-Napoca, Rumunjska, od 10. do 12. listopada 2019., 

ukupni troškovi (materijal, kotizacija, put) – 9326,82 kn. 

 

- Studentski zbor Sveučilišta, 

 Zbornik radova studenata preddiplomskog studija Kultura i turizam – tisak i prezentacija 

publikacije, Pula, tijekom 2019. godine, za dio troškova - 7.000 kn  

 

- Udruga studenata Glazbene pedagogije „Disonanca“, 

Sudjelovanje na 2. Međunarodnom forumu studenata scenskih umjetnosti FSSU, Beograd, 

Srbija, 26. rujna 2019., trošak prijevoza i smještaja - 4.100 kn. 

 

- Studentski zbor Sveučilišta, 

Studenti Tehničkog studija, 3D printani mjenjač, tijekom 2019., trošak materijala - 1920 kn. 

 

- Studentski zbor Sveučilišta, 

Studentice Odsjeka za azijske studije, Škola glume i pokreta/produkcija dvije predstave, Pula, 

Rojc, od listopada 2019. do lipnja 2020., dio troškova - 10.000 kn. 

 

- Studentski zbor Sveučilišta, 

Sudjelovanje i organizacija 5. Svijetsko međusveučilišno prvenstvo (WIUSC), Pula, od 13. do 

17. studenoga 2019. godine, trošak organizacije: 20.000 kn. 



 

- Studentski zbor Sveučilišta, 

Sudjelovanje na EUROIJADA 2019, Berlin (Njemačka), od 15. do 18. studenoga 2019., 

ukupni troškovi (smještaj, kotizacija, prijevoz): 17.900 kn. 

 

- Udruga Alumni FET Pula,  

Organizacija ProAKTIVIST, Pula, od 15. lipnja do 15. prosinca 2019., dio troškova - 17.000 

kn. 

 

- Udruga studenata Filozofskog fakulteta,  

Filip Krnjaković, Međunarodna olimpiada iz ruskog jezika-Ceremonija uručenja nagrada, 

Beč, Austrija, 23.05.2019., trošak puta i smještaj - 1.800 kn. 

 

- Studentski zbor Sveučilišta, 

Brucošijada 2019., Pula, 16. i 18. studeni 2019. godine, trošak organizacije - 20.000 kn. 

 

- Studentski zbor Sveučilišta, 

Studenti FITKS, IT contest (natjecanje u rješavanju poslovnih slučajeva kompanija iz 

informacijsko-telekomunikacijskih djelatnosti), FET Pula, prosinac 2019., dio troškova - 

12.000 kn. 


