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Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 

 

ZAKLJUČAK  ELEKTRONSKE SJEDNICE SENATA SVEUČILIŠTA JURJA 

DOBRILE U PULI  

održane u vremenskom razdoblju od 26. lipnja 2020. godine s početkom u 15.00 sati do 

30. lipnja 2020. godine do 12.00 sati 

 

 

Elektronsko glasovanje od 30. lipnja 2020. godine. 

Elektronsko glasovanje održano je u vremenskom periodu od 26. lipnja 2020. godine s 

početkom u 15.00 sati do 30. lipnja 2020. godine do 12.00 sati. 

Natpolovičnom većinom glasova članova Senata donesene su sljedeće 

 

 

Odluka 

 

I. 

Prihvaćaju se I. izmjene i dopune Financijskog plana Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 

2020. godinu. 

 

II. 

I. izmjene i dopune financijskog plana Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 2020. godinu nalaze 

se u privitku ove Odluke i čine njen sastavni dio. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Odluka  

o prihvaćanju prijedloga Financijskog plana Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 2021. 

godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu 

 

I 

Prihvaća se prijedlog Financijskoga plan Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 2021. godinu s 

projekcijama za 2022. i 2023. godinu. 

 

II 

Prijedlog Financijskog plana Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 2021. godinu s projekcijama 

za 2022. i 2023. godinu sastavni je dio ove Odluke 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Odluka 

o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave didaktičke opreme, dva klavira 

na Muzičkoj akademiji u Puli 

 

 

Članak 1. 

Daje se suglasnost za pokretanje postupka javne nabave didaktičke opreme, dva klavira na 

Muzičkoj akademiji u Puli u procijenjenoj vrijednosti u iznosu 710.000,00 kuna + PDV. 
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Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Odluka o usvajanju akademskog kalendara i plana 

nastave za akademsku godinu 2020./2021. 

 

 

Prihvaćaju se Akademski kalendar i Plan nastave Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 

akademsku godinu 2020./2021. 

 

Akademski kalendar i Plan nastave sastavni su dio ove Odluke 

 

 

Odluka  

o prihvaćanju izvedbenih planova nastave sastavnica Sveučilišta za 2020./2021. 

 

  

Članak 1. 

Prihvaćaju se izvedbeni planovi  nastave sljedećih sastavnica: Medicinskog fakulteta, 

Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, Muzičke akademije, 

Fakulteta  za  odgojne i obrazovne znanost, Odjela za prirodne i zdravstvene studije, Odjela 

za tehničke studije i Filozofskog fakulteta za akademsku godinu 2020./2021. 

 

Članak 2.  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Odluka 

 o osnivanju i izvođenju Razlikovnog programa za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i 

kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij Strojarstvo  

 

 

Članak 1. 

Osniva se program cjeloživotnog obrazovanja: Razlikovni program za stjecanje nedostajućih 

znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij Strojarstvo. 

Razlikovni program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na 

diplomski sveučilišni studij Strojarstvo izvoditi će se na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. 

 

Članak 2. 

Elaborat programa cjeloživotnog obrazovanja: Razlikovni program za stjecanje nedostajućih 

znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij Strojarstvo nalazi se u 

privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio. 

 

Članak 3. 

Utvrđuje se visina školarine za polaznike Razlikovnog programa za stjecanje nedostajućih 

znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij Strojarstvo u iznosu od 

2.000,00 kuna + PDV. 
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        Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Odluka 

o usvajanju izmjena i dopuna studijskog programa 

Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo 

 

 

Članak 1. 

Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog stručnog studija 

Sestrinstvo Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.  

Izmjene i dopune studijskih programa primjenjuju se od akademske godine 2020./2021. 

 

Članak 2. 

Izmjene i dopune studijskog programa iz članka 1. nalaze se u privitku ove Odluke i čine njen 

sastavni dio. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Odluka 

o promjeni upisnih kvota na preddiplomskom i diplomskom studiju Informatike za 

akademsku godinu 2020./2021. 

 

Članak 1. 

Upisne kvote na preddiplomskom sveučilišnom studiju Informatika za akademsku godinu 

2020./2021. dopunjuju se na način da se u dijelu 2. Strani državljani dodaje brojka 3 i glase: 

 

Smjer studija 
1. redoviti studij 2. Strani državljani 

3. Izvanredni 

studij 
UKUPNO 

FAKULTET INFORMATIKE 

1. INFORMATIKA 80 3 20 103 

UKUPNO FAKULTET INFORMATIKE U PULI 80 3 20 103 

 

Članak 2. 

 

Upisne kvote na diplomskom sveučilišnom studiju Informatika za akademsku godinu 

2020./2021. dopunjuju se na način da se u dijelu 2. Strani državljani dodaje brojka 3 i glase: 

 

Smjer studija 
1. redoviti studij 2. Strani državljani 

3. Izvanredni 

studij 
UKUPNO 

FAKULTET INFORMATIKE 

1. INFORMATIKA 50 3 20 73 

2. NASTAVNI SMJER INFORMATIKA 10 0 10 20 

UKUPNO FAKULTET INFORMATIKE U PULI 60 3 30 93 
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Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

 

 

Odluka  

 

Članak 1. 

Potvrđuje se Odluka Upravnog vijeća Studentskog Centra Pula o cijeni smještaja studenata u 

Studentskom domu Pula za mjesec lipanj 2020. godine, Broj: 06-390/20 od 3. lipnja 2020. 

godine. 

 

Članak 2. 

Odluka iz članka 1. nalazi se u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

Odluka 

o Konačnom godišnjem planu izdavačke djelatnosti za 2020. godinu 

 

Članak 1. 

Donosi se Konačan godišnji plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 

2020. godinu. 

 

Članak 2. 

Konačan godišnji plan izdavačke djelatnosti nalazi se u privitku ove Odluke i čini njen 

sastavni dio. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 


