
SENAT SVEUČILIŠTA JURJA DOBRILE U PULI 

Zagrebačka 30, 52100 Pula 

 

30. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA JURJA DOBRILE U PULI 

održana u petak 27. lipnja 2014. godine 

 

Početak sjednice 12.30 sati 

Završetak sjednice 14.15 sati 

DNEVNI RED 

1. Potvrđivanje zapisnika 29. sjednice Senata 

 

2. Izmjene i dopune Pravilnika o financijskom poslovanju Sveučilišta Jurja 

Dobrile u Puli 

 

3. a) Prihvaćanju rebalansa Financijskog plana i Plana javne nabave Sveučilišta 

Jurja Dobrile u Puli za 2014. godinu 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

ODLUKU 

 

I. 

Prihvaća se rebalans Financijskog plana i Plana nabave Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 

2014. godinu. 

 

II. 

Rebalans Financijskog plana i Plana nabave sastavni je dio ove Odluke. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

b) Prihvaćanje prijedloga Financijskog plana Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 

za            

       2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću  

 

ODLUKU 

I. 

Prihvaća se prijedlog Financijskog plana Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 2015. godinu s 

projekcijama za 2016. i 2017. godinu. 

 

II. 

Prijedlog financijskog plana sastavni je dio ove Odluke 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

4. a) Prihvaćanje rebalansa Financijskog plana Studentskog zbora Sveučilišta 

Jurja Dobrile u Puli za 2014. godinu 



 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

I. 

Prihvaća se rebalans Financijskog plana Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 

za 2014. godinu. 

 

II. 

Rebalans Financijskog plana Studentskog zbora sastavni je dio ove Odluke. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

b) Prihvaćanje prijedloga Financijskog plana Studentskog zbora Sveučilišta 

Jurja 

Dobrile u Puli za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

I. 

Prihvaća se prijedlog Financijskog plana Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u 

Puli za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu. 

 

II. 

Prijedlog financijskog plana Studentskog zbora sastavni je dio ove Odluke 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

5. Donošenje Odluke o pokretanju postupka javne nabave za opremanje 

studentskog doma i restorana 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti rektoru 

 

I. 

Daje se suglasnost rektoru Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli prof. dr. sc. Alfiju Barbieriju za 

pokretanje i provedbu postupka javne nabave opreme studentskog doma i restorana te 

zaključenje ugovora o javnoj nabavi u iznosu od 6.149.489,00 kuna bez PDV-a. 

 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

6. Donošenje Odluke o kalendaru nastave i planu nastve u akad. god. 

2014./2015.  

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 



ODLUKU 

I. 

Prihvaća se Plan nastave Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za akademsku godinu 

2014./2015. 

 

Plan nastave sastavni je dio ove Odluke. 

 

7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvedbenih planova nastave za akad. god. 

2014./2015 

 

a) Senat jednoglasno donosi sljedeću:  

 

 

ODLUKU 

I 

Prihvaćaju se Izvedbeni planovi nastave za studijske programe preddiplomskih i 

diplomskih sveučilišnih studija,koji će se  u akademskoj 2014/2015godini, izvoditi na 

Odjelu za glazbu. 

 

II 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

b) Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

I 

Prihvaćaju se Izvedbeni planovi nastave za studijske programe preddiplomskih i 

diplomskih sveučilišnih studija,koji će se u akademskoj 2014/2015godini  izvoditi na 

Fakultetu ekonomije i turizma dr Mijo Mirković. 

 

II 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

c) Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

I 

Prihvaćaju se Izvedbeni planovi nastave za studijske programe preddiplomskih i 

diplomskih sveučilišnih studija , koji će se u akademskoj 2014/2015 godini izvoditi na 

Odjelu za humanističke znanosti, osim Izvedbenog plana nastave za preddiplomski i 

diplomski sveučilišni jednopredmetni studij Talijanski jezik i književnost. 

 

II 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

d) Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 



ODLUKU 

I 

Prihvaćaju se Izvedbeni planovi nastave za studijske programe preddiplomskih i 

diplomskih sveučilišnih studija, koji će se u akademskoj 2014/2015 godini izvoditi na 

Odjelu za studij na talijanskom jeziku. 

II 

Ova Odluka stupa danom donošenja. 

 

 

e) Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

I 

Prihvaća se Izvedbeni plan nastave za studijski program preddiplomskog sveučilišnog 

studija ,koji će se u akademskoj 2014/2015 godini izvoditi na smostalnom studiju 

Znanost o moru. 

 

II 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

f) Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

I 

Privaćaju se Izvedbeni planovi nastave za studijske programe integriranog 

preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i preddiplomskog stručnog studija,koji 

će se u akademskoj 2014/2015 godini izvoditi na Odjelu za odgojne i obrazovne znanosti. 

 

 

g) Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

I 

Prihvaća se Izvedbeni plan nastave programa cjeloživotnog obrazovanja, Program 

stjecanja pedagoških kompetencija,koji će se izvoditi u akademskoj 2014./2015. godini. 

II 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

h) Senat jednoglasno donosi sljedeći: 

 

ZAKLJUČAK 

Edukacijsko-informativni paket upućuje se na prethodno prihvaćanje od strane stručnih 

vijeća odnosno fakultetskog vijeća znanstveno- nastavnih odnosno umjetničko- nastavnih 

sastavnica.  

 

 

8. Izmjene Pravilnika o izradi i obrani završnog rada/završnog koncerta i 

Pravilnika o izradi i obrani diplomskog rada/diplomskog koncerta 



 

9. Donošenje Odluke o potvrdi izbora redovite profesorice Mirjane Benjak 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Mirjane Benjak u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 

mjesto redovite profesorice – prvi izbor za područje humanističkih znanosti, znanstveno 

polje filologija, znanstvena grana kroatistika na Odjelu za humanističke znanosti, 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

10. Donošenje Odluke o osnivanju Centra za istarska onomastička istraživanja 

 

11. Stavljanje van snage Odluke o iznosu školarine za nastavak studija III 

generacije 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

O D L U K U 

Stavlja se van snage Odluka o iznosu školarine za nastavak studija III. generacije 

KLASA: 003-08/14-02/53-01, URBROJ: 380-14-01-1 donesena na 28. sjednici Senata 

Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli dana 28. ožujka 2014. godine. 

  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

12. Razno 

 


