
SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI 

Zagrebačka 30, 52100 Pula 

 

31. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA JURJA DOBRILE U PULI 

održana u četvrtak 24. srpnja 2014. godine 

 

Početak sjednice 12.00 sati 

Završetak sjednice 14.10 sati 

DNEVNI RED 

1. Potvrđivanje zapisnika 30. sjednice Senata 

2. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 

3. Donošenje Izvedbenih planova nastave za jednopredmetni studij Talijanski 

jezik i književnost na višim godinama studija na Odjelu za humanističke 

znanosti  

 

Senat većinom od petnaest (15) glasova za, uz jedan (1) suzdržani glas i jedan (1) 

glas protiv donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

I. 

Prihvaća se Izvedbeni plan nastave za više godine studijskog programa preddiplomskog i 

diplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Talijanski jezik i književnost, koji će se 

u akademskoj 2014./2015. godini izvoditi na Odjelu za humanističke znanosti, Sveučilište 

Jurja Dobrile u Puli. 

Izvedbeni plan nastave sastavni je dio ove Odluke. 

II. 

Izvedbeni planovi nastave objavljuju se na mrežnim stranicama Sveučilišta Jurja Dobrile 

u Puli prije početka nastave u akademskoj godini 2014./2015. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

4. Donošenje Pravilnika o dodjeli ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti na 

Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli 

5. Donošenje Odluke o raspodjeli namjenskih financijskih sredstva za znanost u 

2014. godini. 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

o raspodjeli namjenskih financijskih sredstva za znanost u 2014. godini  

 

I. 

Na temelju pokazatelja provedbe znanstvene djelatnosti na javnim sveučilištima 

određena je visina financijske potpore koja se isplaćuje javnim sveučilištima u 2014. 



godini te je Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli za namjensko institucijsko financiranje 

znanosti u 2014. godini doznačen iznos od 482.937,58 Kn. 

II. 

Prihvaća se raspodjela doznačenih namjenskih financijskih sredstava za višegodišnje 

institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti kako slijedi: 

 

1. Podjela po sastavnicama Sveučilišta 

 

R. 

br. 
SASTAVNICA 

Broj 

znanstvenika 
IZNOS % 

1. FET 36 165.823,05 43,30 

2. OHZ 21 89.177,24 23,29 

3. OG 8 52.020,06 13,58 

4. OOOZ 9 48.085,77 12,56 

5. OSTJ 5 27.831,46 7,27 

 UKUPNO 79 382.937,58 100,00 

 

2. Preostali iznos od 100.000 Kn namijenjen je za pretplatu na JSTOR on-line bazu 

podataka za narednu 2015. godinu i za indirektne troškove. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

6. Donošenje Odluke osnivanju programa Ljetna škole hrvatskog jezika i kulture 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU   

Osniva se program Ljetna škola hrvatskog jezika i kulture na Sveučilištu Jurja Dobrile u 

Puli. 

Program Ljetna škola hrvatskog jezika i kulture izvodit će se na Odjelu za humanističke 

znanosti. 

 

Prijedlog programa Ljetne škole hrvatskog jezika i kulture čini sastavni dio ove Odluke. 

 

7. Donošenje Odluke osnivanju programa Hrvatski jezik kao drugi i strani 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU   

Osniva se program Hrvatski jezik kao drugi i strani na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. 

Program Hrvatski jezik kao drugi i strani izvodit će se na Odjelu za humanističke 

znanosti. 

 

Prijedlog osnivanja programa Hrvatski jezik kao drugi i strani čini sastavni dio ove 

Odluke. 

 

 



8. Prihvaćanje polugodišnjeg periodičnog Financijskog izvještaja Sveučilišta  

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

Prihvaća se polugodišnji periodični Financijski izvještaj za razdoblje od siječnja do lipnja 

2014. godine. 

Financijski izvještaj za navedeno razdoblje čini sastavni dio ove Odluke. 

 

II. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti rektoru za oročavanje sredstava 

depozita 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

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

kratkoročna oročavanje sredstava depozita kod najpovoljnije poslovne banka. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

 

10. Davanje suglasnosti rektoru za pokretanje pregovaračkog postupka javne 

nabave bez prethodne objave za dodatne radove 

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 pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave za 

dodatne radove te zaključenje ugovora o istom u iznosu od 3.695.360,00 kuna bez PDV-

a. 

 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

11. Potvrda izbora pročelnice Odjela za odgojne i obrazovne znanosti 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

I. 

Potvrđuje se izbor doc. dr. sc. Mirjane Radetić Paić za pročelnika Odjela za odgojne i 

obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 

 

II. 



Mandat pročelnika Odjela za odgojne i obrazovne znanosti započinje 25. srpnja 2014. 

godine i traje do 24. srpnja 2016. godine. 

 

 

12. Omogućavanje upisa izvan kvote studentima s poplavljenih područja 

 

13. Izvješće o sportskim aktivnostima za ljetni semestar akademske godine 

2013./2014. na Sveučilištu 

 

14. Razno 

 

Senat većinom od devet (9) glasova za, uz sedam (7) suzdržanih glasova i jedan 

(1) glas protiv donosi sljedeće: 

 

 ODLUKU 

o ispravku Odluke o ispunjavanju uvjeta kandidata u postupku stjecanja 

doktorata znanosti i podobnosti teme disertacije 

I.  

U članku 1. Odluke o ispunjavanju uvjeta kandidata u postupku stjecanja doktorata 

znanosti i podobnosti teme disertacije (KLASA: 003-08/14-02/73-01; URBROJ: 380-14-

01-1) od 27. svibnja 2014. umjesto naslova "SUKLADNOST OSOBNIH I 

ORGANIZACIJSKIH VRIJEDNOSTI TE ANGAŽIRANOSTI ZAPOSLENIKA GENERACIJE Y" 

treba stajati naslov:  

"SUKLADNOST OSOBNIH I ORGANIZACIJSKIH VRIJEDNOSTI TE ANGAŽIRANOST 

ZAPOSLENIH" . 

II. 

U svemu ostalom Odluka o ispunjavanju uvjeta kandidata u postupku stjecanja doktorata 

znanosti i podobnosti teme disertacije (KLASA: 003-08/14-02/73-01; URBROJ: 380-14-

01-1) od 27. svibnja 2014. ostaje neizmijenjena. 

 

i 

 

 

 

ODLUKU 

o ispravku Odluke o ispunjavanju uvjeta kandidata u postupku stjecanja 

doktorata znanosti i podobnosti teme disertacije 

I.  

U članku 1. Odluke o ispunjavanju uvjeta kandidata u postupku stjecanja doktorata 

znanosti i podobnosti teme disertacije (KLASA: 003-08/14-02/74-01; URBROJ: 380-14-

01-1) od 27. svibnja 2014. umjesto naslova "DOPRINOS JAVNIH I REGULATORNIH 

AGENCIJA U POVEĆANJU KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA"  treba stajati naslov: 

"RAZLIČITE PERCEPCIJE O DOPRINOSU JAVNIH I REGULATORNIH  AGENCIJA 

POVEĆANJU KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA". 

 

II. 

U svemu ostalom Odluka o ispunjavanju uvjeta kandidata u postupku stjecanja doktorata 

znanosti i podobnosti teme disertacije (KLASA: 003-08/14-02/74-01; URBROJ: 380-14-

01-1) od 27. svibnja 2014. ostaje neizmijenjena. 

 



 

 

 


