
SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI 

 

 

ZAKLJUČAK 23. SJEDNICE SENATA SVEUČILIŠTA JURJA DOBRILE U PULI  

održane u srijedu 27. veljače 2019. godine  

 

 

Na temelju članka 15. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli rektor  prof.dr.sc. Alfio Barbieri 

sazvao je 23. sjednicu Senata. 

 

Rektor prof.dr.sc. Alfio Barbieri utvrđuje da sjednici prisustvuje natpolovična većina članova, da 

Senat može pravovaljano odlučivati te predlaže sljedeći 

 

Dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika 22. sjednice Senata 

2. Financijski izvještaj Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 2018. 

           a) Financijski izvještaj Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 2018. godinu 

           b) Izvršenje drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Sveučilišta Jurja Dobrile u    

               Puli za 2018. godinu 

           c) Financijski izvještaj Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 2018.   

               godinu 

           d) Financijski izvještaj Studentskog centra Pula za 2018. godinu 

           e) Odluka o utvrđivanju konačnog iznosa u 2018. godini za rashode poslovanja   

               odobrene u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu, za redovnu   

               djelatnost Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 

           f) Odluka o utvrđivanju okvirnog iznosa u 2019. godini, za rashode poslovanja   

               odobrene u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu, za redovnu       

              djelatnost Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli  

3. Izvješće o radu i poslovanju ravnatelja Studentskog centra Pula za 2018. godinu 

4. Imenovanje članova Upravnog vijeća Studentskog centra Pula 

5. Odluka o davanju suglasnosti rektoru za sklapanje Ugovora o nabavi računala i računalne 

opreme 

6. Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Studentskog centra za provođenje postupka javne 

nabave mesa i mesnih prerađevina 

7. Smanjenje školarina za strane državljane (prijedlog Studentskog zbora) 

8. Izvješće o radu i poslovanju dekanice Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i 

kulturološke studije izv.prof.dr.sc. Tee Golja  za razdoblje od 19. veljače 2017. do 30. rujna 

2018. godine 

9. Izvješće o radu i poslovanju dekana Fakulteta ekonomije i turizma"Dr. Mijo Mirković" 

prof.dr.sc. Roberta Zenzerovića za ak.god. 2017./2018. 

10. Izbor jednog člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 

11. Imenovanje voditeljice Centra za komepetencije u obrazovanju Sveučilišta Jurja Dobrile u 

Puli 

12. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stjecanju pedagoških kompetencija 

13. Imenovanje Stručnog povjerenstva za dodjelu počasnog doktorata psihologu Dževdetu 

Hadžiselimoviću 

14. Prethodno mišljenje u postupku produljenja ugovora o radu prof.dr.sc. Valnee Delbianco 

15. Ažuriranje studijskih programa; 

a) Odluka o ukidanju studijskih programa  

b) Odluka o neizvođenju/mirovanju pojedinih studijskih programa  



16. a) Odluka o osnivanju preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i 

obrazovanje – na hrvatskom jeziku 

 b)  Odluka o osnivanju preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i 

obrazovanje –  na talijanskom jeziku 

17. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna studijskih programa Fakulteta ekonomije i turizma  

      "Dr. Mijo Mirković" 

18. Pravilnik o nagrađivanju 

19. Razno 

 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad. 1. Usvajanje zapisnika 22. sjednice Senata 

 

Senat jednoglasno i bez primjedbi prihvaća zapisnik 22. sjednice Senata Sveučilišta Jurja 

Dobrile u Puli. 

 

Ad. 2. Financijski izvještaj Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 2018. 

 

           a) Financijski izvještaj Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 2018. godinu 

           b) Izvršenje drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Sveučilišta Jurja Dobrile u    

               Puli za 2018. godinu 

           c) Financijski izvještaj Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 2018.   

               godinu 

           d) Financijski izvještaj Studentskog centra Pula za 2018. godinu 

           e) Odluka o utvrđivanju konačnog iznosa u 2018. godini za rashode poslovanja   

               odobrene u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu, za redovnu   

               djelatnost Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 

           f) Odluka o utvrđivanju okvirnog iznosa u 2019. godini, za rashode poslovanja   

               odobrene u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu, za redovnu       

              djelatnost Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli  

 

Senat jednoglasno i bez primjedbi donosi sljedeće Odluke 

 

Odluku 

o godišnjem financijskom izvještaju i izvršenju financijskog plana za 2018. godinu 

I. 

Prihvaća se godišnji financijski izvještaj i izvršenje financijskog plana Sveučilišta Jurja Dobrile u 

Puli za 2018. godinu. 

II. 

Godišnji financijski izvještaj i izvršenje financijskog plana Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli nalazi se 

u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio. 

 

 

Odluku 

o izvršenju drugih izmjena i dopuna financijskog plana za 2018. godinu 

 

I. 

Prihvaća se izvršenje drugih izmjena i dopuna financijskog plana Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 

za 2018. godinu. 

II. 



Izvršenje drugih izmjena i dopuna financijskog plana Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli nalazi se u 

privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio. 

 

ODLUKU 

o godišnjem financijskom izvještaju i izvršenju financijskog plana  

Studentskog zbora za 2018. godinu 

 

I. 

Prihvaća se godišnji financijski izvještaj i izvršenje financijskog plana Studentskog zbora 

Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 2018. godinu. 

 

II. 

Godišnji financijski izvještaj i izvršenje financijskog plana Studentskog zbora Sveučilišta Jurja 

Dobrile u Puli nalazi se u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio. 

 

 

ODLUKU 

o godišnjem financijskom izvještaju i izvršenju financijskog plana  

Studentskog Centra Pula za 2018. godinu 

 

I. 

Prihvaća se godišnji financijski izvještaj i izvršenje financijskog plana Studentskog Centra Pula 

Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 2018. godinu. 

 

II. 

Godišnji financijski izvještaj i izvršenje financijskog plana Studentskog Centra Sveučilišta Jurja 

Dobrile u Puli nalazi se u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio. 

            

 

Odluku 

o potvrđivanju Odluke o utvrđivanju konačnog iznosa u 2018. godini za rashode poslovanja 

odobrene u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu 

 

Članak 1. 

Potvrđuje se Odluka rektora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, prof. dr. sc. Alfija Barbierija 

(KLASA: 003-08/19-08/06, URBROJ: 380-01-01-19-1, od 25. siječnja 2018.) kojom je utvrđen 

konačni iznosi za rashode poslovanja odobrene u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 

2018. godinu, za redovnu djelatnost Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i to za rashode za zaposlene, 

materijalne rashode i ostale rashode. 

 

      

Odluku 

o potvrđivanju Odluke o utvrđivanju okvirnog iznosa u 2019. godini za rashode poslovanja 

odobrene u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu 

 

Članak 1. 

Potvrđuje se Odluka rektora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, prof. dr. sc. Alfija Barbierija 

(KLASA: 003-08/19-08/05, URBROJ: 380-01-01-19-1, od 21. siječnja 2019.) kojom je utvrđen 

okvirni iznos za rashode poslovanja odobrene u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. 

godinu, za redovnu djelatnost Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i to za rashode za zaposlene, 

materijalne rashode i ostale rashode. 

 



Ad. 3. Izvješće o radu i poslovanju ravnatelja Studentskog centra Pula za 2018. godinu 

 

Senat jednoglasno i bez primjedbi donosi sljedeću  

 

Odluku o prihvaćanju izvješća o radu i poslovanju  

ravnatelja Studentskog Centra Pula 

 

Članak 1. 

Prihvaća se Izvješće o radu i poslovanju ravnatelja Studentskog Centra Pula Miodraga Čerine, 

dipl. politolog. za 2018. godinu. 

Članak 2. 

Izvješće o radu i poslovanju ravnatelja Studentskog Centra Pula za 2018. godinu nalazi se u 

privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio. 

 

 

Ad. 4. Imenovanje članova Upravnog vijeća Studentskog centra Pula 

 

Senat jednoglasno i bez rasprave donosi sljedeću 

 

Odluku o imenovanju članova 

Upravnog vijeća Studentskog centra 

 

Članak 1. 

Za članove Upravnog vijeća Studentskog Centra Pula imenuju se: 

 

1. Prof.dr.sc. Robert Zenzerović 

2. Izv.prof.dr.sc. Lina Pliško 

Članak 2. 

Mandat članova Upravnog vijeća Studentskog centra Pula traje četiri godine i počinje teči 1. 

ožujka 2019. godine.  

 

 

Ad. 5. Odluka o davanju suglasnosti rektoru za sklapanje Ugovora o nabavi računala i 

računalne opreme 

 

Senat jednoglasno i bez rasprave donosi sljedeću 

 

Odluku 

o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o nabavi računala i računalne opreme  

 

 

Članak 1. 

Daje se suglasnost rektoru za sklapanje Ugovora o nabavi računala i računalne opreme. 

 

Članak 2. 

Ugovor iz članka 1. ove Odluke sklopit će se s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem Storm 

Computers d.o.o., Savica I. 127, 10000 Zagreb, OIB: 20142998436, oznaka ponude: 18-P-02351 

od 14. prosinca 2018. godine s cijenom ponude u iznosu od 538.288,00 kn bez PDV-a i ukupnom 

cijenom ponude u iznosu od 672.860,00 kn sa PDV-om. 

 

Ad. 6. Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Studentskog centra za provođenje postupka 

javne nabave mesa i mesnih prerađevina 



Odluku 

 

Članak 1.  

Daje se suglasnost suglasnost ravnatelju Studentskog centra Pula: 

 

- za provedbu otvorenog postupka javne nabave MESA I MESNIH PRERAĐEVINA s ciljem 

sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za razdoblje od dvije godine (ev. 

broj: 1/2019-P) procijenjene vrijednosti 1.524.000,00 kn bez PDV-a te po provedenom postupku 

 

- za sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem.  

 

Ad. 7. Smanjenje školarina za strane državljane (prijedlog Studentskog zbora) 

 

Rektor prof.dr.sc. Alfio Barbieri otvara sedmu točku dnevnog reda i navodi prijedlog za 

izjednačavanje cijena školarina za studente drugih zemalja izvan Europske unije s cijenama 

školarina za hrvatske državljane i državljane Europske unije.  

 

Izjednačavanjem cijena mogli bi potaknuti studente iz regije, a koji dolaze iz zemalja koje nisu 

članice EU i kojima bi te cijene bile prihvatljivije da upisuju studijske programe na našem 

Sveučilištu.  

 

Rektor prof.dr.sc. Alfio Barbieri daje prijedlog na usvajanje. 

 

Senat jednoglasno i bez rasprave donosi sljedeću 

 

Odluku o izjednačavanju cijena školarine za studente drugih zemalja (izvan zemalja EU) s 

cijenama školarin 

a za hrvatske državljane i državljane Europske unije. 

 

Ad. 8. Izvješće o radu i poslovanju dekanice Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i 

kulturološke studije izv.prof.dr.sc. Tee Golja  za razdoblje od 19. veljače 2017. do 30. rujna 

2018. godine 

 

Senat jednoglasno i bez primjedbi donosi sljedeću 

 

Odluku o prihvaćanju izvješća o radu i poslovanju  

dekanice Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije – Facoltà di Studi 

Interdisciplinari, Italieani e Culturali 

 

Članak 1. 

Prihvaća se Izvješće o radu i poslovanju dekanice Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i 

kulturološke studije – Facoltà di Studi Interdisciplinari, Italieani e Culturali, izv.prof.dr.sc. Tee 

Golja za razdoblje od 19. veljače 2017. do 30. rujna 2018. godine. 

 

Članak 2. 

Izvješće o radu i poslovanju dekanice Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke 

studije – Facoltŕ di Studi Interdisciplinari, Italieani e Culturali za navedeno razdoblje nalazi se u 

privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio. 

 

 

Ad. 9. Izvješće o radu i poslovanju dekana Fakulteta ekonomije i turizma"Dr. Mijo 

Mirković" prof.dr.sc. Roberta Zenzerovića za ak.god. 2017./2018. 



Senat jednoglasno i bez primjedbi donosi sljedeću 

 

Odluku o prihvaćanju izvješća o radu i poslovanju  

dekana Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" 

 

Članak 1. 

Prihvaća se Izvješće o radu i poslovanju dekana Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo 

Mirković", prof.dr.sc. Roberta Zenzerovića za razdoblje od 1. listopada 2017. do 30. rujna 2018. 

godine. 

 

Članak 2. 

Izvješće o radu i poslovanju dekana Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" za 

navedeno razdoblje nalazi se u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio. 

 

 

Ad. 10. Izbor jednog člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 

 

Senat jednoglasno i bez primjedbi donosi sljedeću 

 

Odluku o izboru člana Sveučilišnog savjeta 

 

Članak 1. 

Doc.dr.sc. Ines Kovačić izabire se za članicu Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.  

 

Članak 2. 

Mandat imenovane traje do isteka mandata postojećeg saziva Sveučilišnog savjeta. 

 

 

Ad. 11. Imenovanje voditeljice Centra za komepetencije u obrazovanju Sveučilišta Jurja 

Dobrile u Puli 

 

Senat jednoglasno i bez rasprave donosi sljedeću 

 

Odluku o imenovanju voditeljice 

Centra za kompetencije u obrazovanju 

 

Članak 1. 

Voditeljicom Centra za kompetencije u obrazovanju imenuje se prof.dr.sc. Neala Ambrosi-Randić. 

Mandat voditeljice traje dvije godine, a započinje 28. veljače 2019. godine. 

 

 

Ad. 12. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stjecanju pedagoških kompetencija 

 

Senat jednoglasno i bez primjedbi donosi Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stjecanju pedagoških 

kompetencija. Pravilnik se nalazi na mrežnim stranicama Sveučilišta. 

 

Ad. 13. Imenovanje Stručnog povjerenstva za dodjelu počasnog doktorata psihologu 

Dževdetu Hadžiselimoviću 

 

Senat jednoglasno i bez rasprave donosi sljedeću 

 

ODLUKU 



 

Članak 1. 

Imenuju se članovi Stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga i sastavljanje pisanog izvješća za 

dodjelu počasnog doktorata psihologu Dževdetu Hadžiselimoviću, u sljedećem sastavu: 

 

1. Prof.dr.sc. Klara Buršić Matijašić, predsjednica Stručnog povjerenstva 

2. Dr.sc. Neala Ambrosi-Randić, član 

3. Prof.dr.sc. Nevenka Tatković, član. 

 

Članak 2. 

Pisano izvješće s ocjenom prijedloga za dodjelu počasnog doktorata dostavlja se Senatu 

Sveučilišta, a sve sukladno Pravilniku iz uvoda. 

 

Članak 3. 

Prilozi ove Odluke su prijedlog Filozofskog fakulteta, temeljito obrazloženje i popis objavljenih 

stručnih i znanstvenih radova. 

 

Ad. 14. Prethodno mišljenje u postupku produljenja ugovora o radu prof.dr.sc. Valnee 

Delbianco 

 

Senat jednoglasno i bez rasprave donosi sljedeće 

 

PRETHODNO MIŠLJENJE 

 

Prof. dr. sc. Valnea Delbianco, redovita profesorica u trajnom zvanju ispunjava kriterije nastavne 

izvrsnosti u svezi produljenja ugovora o radu nakon 65 godina života.   

 

Sukladno iznesenom Senat Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 

 

PREDLAŽE 

 

Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj da potvrdi prethodno 

mišljenje Senata i donese odluku o ispunjavanju kriterija nastavne izvrsnosti prof. dr. sc. Valnee 

Delbianco za produljenje ugovora o radu nakon 65 godina života. 

 

 

Ad. 15. Ažuriranje studijskih programa; 

 

a) Odluka o ukidanju studijskih programa  

 

Odluku o ukidanju studijskih programa 

Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom ukidaju se sljedeći studijski programi: 

 

Preddiplomski stručni Učiteljski studij upisan pod šifrom 941 Upisnika studijskih programa kojeg 

izvodi Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti i briše se iz 

upisnika studijskih programa. 

 



Preddiplomski stručni studij Financije, računovodstvo i revizija upisan pod šifrom 1050 Upisnika 

studijskih programa kojeg izvodi Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. 

Mijo Mirković" i briše se iz upisnika studijskih programa. 

 

Diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, studijski smjerovi Turizma i Razvoj i Poslovna 

informatika upisani pod šifrom 590 Upisnika studijskih programa kojeg izvodi Sveučilište Jurja 

Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" i briše se iz upisnika studijskih 

programa. 

 

Članak 2. 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli studije iz članka 1. ove Odluke za upisane studente izvest će do 

kraja sukladno općim aktima Sveučilišta. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka dostavlja se Agenciji za znanosti i visoko obrazovanje i Ministarstvu znanosti i 

obrazovanja na daljnje nadležno postupanje. 

 

b) Odluka o neizvođenju/mirovanju pojedinih studijskih programa 

 

Prof.dr.sc. Nevenka Tatković navodi da je drugi prijedlog Ministarstva stavljanje u mirovanje 

studijskih programa za koje vidimo da se nekoliko godina upisuje vrlo mali broj studenata i tu je 

postavljen upit sastavnicama međutim povratna informacija je da takvih studija nema odnosno da se 

o nekim studijima raspravlja. U Odluci nije naveden prijedlog jer je interes bio da sastavnice odluče 

o tome obzirom da je to dosta važno pitanje.  

 

Nema Odluke. 

 

  

Ad. 16. a) Odluka o osnivanju preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i 

obrazovanje – na hrvatskom jeziku 

 

Odluku o osnivanju preddiplomskog sveučilišnog studija  

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na hrvatskom jeziku 

 

Članak 1. 

Osniva se preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na hrvatskom 

jeziku. 

 

Nositelj studija: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. 

Izvođač studija: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti. 

 

Studij traje tri (3) godine i njegovim završetkom se stječe 180 ECTS bodova. 

 

Završetkom studija stječe se akademski naziv: Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica predškolskog 

odgoja  

Mjesto izvođenja studija: Pula. 

 

b)  Odluka o osnivanju preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i 

obrazovanje –  na talijanskom jeziku 

 

 

Odluku o osnivanju preddiplomskog sveučilišnog studija  



Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na talijanskom jeziku 

 

Članak 1. 

Osniva se preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na talijanskom 

jeziku. 

 

Nositelj studija: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. 

Izvođač studija: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti. 

 

Studij traje tri (3) godine i njegovim završetkom se stječe 180 ECTS bodova. 

 

Završetkom studija stječe se akademski naziv: Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica predškolskog 

odgoja - Baccalaureato/a professionale educatore prescolare 

 

Mjesto izvođenja studija: Pula. 

 

 

Ad. 17. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna studijskih programa Fakulteta ekonomije i 

turizma "Dr. Mijo Mirković" 

 

Senat jednoglasno i bez rasprave donosi sljedeću 

 

Odluku o usvajanju izmjena i/ili dopuna studijskih programa 

 

Članak 1. 

Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija 

Ekonomije, preddiplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije, diplomskog sveučilišnog 

studija Ekonomije i diplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije za akademsku godinu 

2019./2020. Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.  

 

Članak 2. 

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

sastavni dio. 

 

 

Ad. 18. Pravilnik o nagrađivanju 

 

 

Vesna Mijatović, dipl.iur. navodi da obzirom da je postojala potreba nastajanja jednog ovakvog akta 

i na veliki broj prekovremenih sati u jednom segmentu rada administracije i nastavnika zajedno sa 

Prorektoricom za upravljanje resursima prof.dr.sc. Lorenom Mošnja Škare i sindikalnom 

povjerenicom na nivou Sveučilišta provedeno je potrebito savjetovanje i upućen nacrt prijedloga 

teksta pravilnika središnjici sindikata koji su dali vrlo male primjedbe na tekst pravilnika i mi smo 

prihvatili njihove sugestije i na konačnu verziju su dali suglasnost. Što se tiče sadržaja pravilnika 

smatra da je vidljivo koji su razlozi za donošenje pravilnika. Nagrade su utvrđene u visini od 

minimalno 500 do 5000 kuna koliko iznosi maksimalan neoporezivi dio. Kriteriji su podijeljeni u 

četiri kategorije, a ti kriteriji i kategorije bi se mogle materijalizirat odnosno za koje bi se mogle 

određivat nagrade. U Pravilniku je predviđeno tko može predlagati i posebno po kategorijama. 

Rektor je taj koji donosi odluku o nagradama. 

 

Senat jednoglasno i bez primjedbi donosi Pravilnik o nagrađivanju. Pravilnik o nagrađivanju nalazi 

se na mrežnim stranicama Sveučilištu. 



19. Razno 

        

Jasmin Rami, predstavnik Studentskog zbora navodi da među studentima i predstavnicima 

Studentskog zbora postoji tendencija i interes da se svečana podjela diploma odvije u Areni za 

studente svih sastavnica. 

Prof.dr.sc. Robert Zenzerović navodi da će se podjela diploma u Areni održati ukoliko u 

organizaciji promocije u Areni budu sudjelovale sve sastavnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 


