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Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 
 

ZAKLJUČAK ELEKTRONSKE SJEDNICE 
SENATA SVEUČILIŠTA JURJA DOBRILE U PULI 

održane u vremenskom razdoblju od 31. kolovoza 2021. godine s početkom u 14:30 
sati do srijede 1. rujna 2021. godine u 14:00 sati 

 
 
 
Elektronsko glasovanje od 31. kolovoza 2021. do 1. rujna 2021. godine. 
Elektronsko glasovanje održano je u vremenskom periodu od 31. kolovoza 2021. godine s 
početkom u 14:30 sati do srijede 1. rujna 2021. godine u 14:00 sati. 

Članovi Senata su natpolovičnom većinom donijeli 

 
 

ODLUKU 
o izmjenama Odluke o prihvaćanju upisnih kvota za akademsku godinu 2021./2022. 

 
I 

Sukladno prijedlozima dolje navedenih sastavnica u točci I Odluke o prihvaćanju upisnih 
kvota za akademsku godinu 2021./2022. (KLASA: 003-08/21-02/24, URBROJ: 380-01-21-1 
od 26. ožujka 2021. godine) mijenjaju, preraspodjeljuju i uvećavaju sljedeće kvote na sljedeći 
način: 
 

- Na Muzičkoj akademiji u Puli sa smjera Preddiplomskog sveučilišnog studija 
Glazbena pedagogija preraspodjeljuje se jedno upisno mjesto za stranog 
državljanina na redovni studij smjer Preddiplomski sveučilišni studij Klasična 
harmonika. Ukupan broj upisne kvote na Muzičkoj akademiji ostaje 
nepromijenjen. 

 
- Na Fakultetu prirodnih znanosti, na smjeru Preddiplomski sveučilišni studij 

Znanost o moru preraspodjeljuju se dva upisna mjesta za strane državljane na 
redovni studij. Ukupan broj upisne kvote na Fakultetu prirodni znanosti ostaje 
nepromijenjen. 

 
- Na Medicinskom fakultetu, na smjeru Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo, 

uvećava se upisna kvota za izvanredni studij za pet mjesta. Ukupan broj upisne 
kvote na Medicinskom fakultetu uvećava se za pet mjesta. 

 
II 

 
Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 

ODLUKU 

o prihvaćanju upisnih kvota za akademsku godinu 2021./2022. 
 

I. 
Prihvaćaju se sljedeće upisne kvote za upis studenata u prvu godinu diplomskog sveučilišnog 
studija Računarstva na Tehničkom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u akademskoj 
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godini 2021./2022., sukladno Potvrdi Ministarstva znanosti i obrazovanja, KLASA: 602-04/21-
13/00069, URBROJ: 533-04-21-0004, od 10. kolovoza 2021.: 
 

 

SMJER STUDIJA 

REDOVITI 
STUDIJ UZ 
POTPORU 

MZOŠ-a 

STRANI 
DRŽAVLJANI IZVANREDNI STUDIJ UKUPNO 

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ 
TEHNIČKI FAKULTET U PULI 

  
1. RAČUNARSTVO 40 0 30 70 

 
II. 

Ukupan broj upisne kvote na Tehničkom fakultetu uvećava se za ukupan broj kvote studenata 
iz točke I ove odluke. 
 

III. 
Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o javnoj nabavi 

za opremanje paviljona „2“ i „3“ Studentskog doma Pula 
 
I. 

Daje se suglasnost rektoru za sklapanje Ugovora o javnoj nabavi za opremanje paviljona „2“ 
i „3“ Studentskog doma Pula (Evidencijski broj nabave: 06-2020-VV), uz osigurana sredstva 
u okviru  proračuna projekta Proširenje infrastrukture studentskih smještajnih kapaciteta 
Studentskog  doma Pula (KK.09.1.2.01.0010), sa ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem 
MONTONE & CO d.o.o. , R.K. Jeretova 38, 52 100 PULA, OIB:72911149157, u iznosu 
5.061.066,21 kn bez PDV-a, odnosno ukupnom cijenom ponude u iznosu od 6.326.332,76 
kn s PDV-om, ukoliko u roku za žalbu (10 dana) ne bude zaprimljenih žalbi na Odluku o 
odabiru od 30.08.2021.,  nakon isteka roka mirovanja (15 dana od dana objave Odluke o 
odabiru), a po dobivanju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske 
kojom Odluka o odabiru postaje izvršna. 
 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 


