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ZAPISNIK 

Dana 05. ožujka 2021. godine održana je V. redovna sjednica Skupštine u 
akademskoj godini 2020./2021. putem platforme Zoom s početkom u 17:00 sati.  

 

DNEVNI RED 

1. Prihvaćanje zapisnika IV. sjednice 
2. Izbori 
3. Raspisivanje redovnog natječaja za projekte 
4. Izborni pravilnik 
5. Financiranje od strane MZO-a 
6. Izvještaj sa Senata 
7. Izvještaj Odbora za kulturu 
8. Novi pravilnik o provedbi izbora 
9. Novi pravilnik Lerotić 
10. Razno 

 

Točka 1. dnevnog reda  

- prihvaćen je zapisnik IV. sjednice 

 

Točka 2. dnevnog reda  

- izbori su raspisani za 15. i 16. travnja 

 

Točka 3. dnevnog reda  

- raspisivanje redovnog natječaja za projekte kroz mjesec ožujak  

 

Točka 4. dnevnog reda  

- rasprava o dodatnim promjenama u pravilniku 

 

Točka 5. dnevnog reda  

- novac nije uplaćen od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja 

- problem se rješava 
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Točka 6. dnevnog reda  

- potvrđena odluka o imenovanju stegovnog povjerenstva 

 

Točka 7. dnevnog reda  

- pokrenuta inicijativa „Kulturni kutak“ 

- osmišljen novi logo Odbora za kulturu 

 

Točka 8. dnevnog reda  

- promjena u izbornom pravilniku: mandati počinju 01.10.  

- dopuna u izbornom pravilniku: dopunski izbori 

 

Točka 9. dnevnog reda  

- promjena u pravilniku Lerotić: povećanje bodova za postignuća 

- preciziranje članka koji propisuje natječaj za domaćina 

- ukidanje dodatnih bodova i povlaštenog statusa ako se sudjeluje u radu Zbora 

 

Točka 10. dnevnog reda  

- pokretanje projekta Odjela za informacijske znanosti u suradnji sa Odjelom za  

etnologiju i antropologiju: „Arhiv studentskog života“ 

- promjene u studentskom domu kod Novog kampusa: povećan broj žetona,  

postavljanje mikrovalne pećnice u kuhinji studentskog doma i čišćenje računala u  

informatičkoj učionici  

- upisi na studije Sveučilišta u Zadru će se održavati online 

 

Karla Šimičić 

Tajnica Studentskog zbor 


