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Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 
 

ZAKLJUČAK 5. REDOVITE SJEDNICE 
SENATA SVEUČILIŠTA JURJA DOBRILE U PULI 

održane u utorak 18. siječnja 2022. godine preko aplikacije Microsoft Teams s 
početkom u 13 sati 

 
 
Rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli prof. dr. sc. Marinko Škare sazvao je 5. Redovitu 
(elektronsku) sjednicu Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli dana 18. siječnja 2021. godine 
s početkom u 13,00 sati putem aplikacije Microsoft Teams, a preko koje aplikacije i 
provedeno elektronsko glasovanje. 
 
 
Senat je jednoglasno prihvatio zapisnik s 4. redovite sjednice Senata Sveučilišta Jurja Dobrile 
u Puli. 
 
 
Senat je jednoglasno donio: 

 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju Izvješća o radu i učinkovitosti Glavnog odbora za kvalitetu 

 
Članak 1. 

Prihvaća se Izvješće o radu i učinkovitosti Glavnog odbora za kvalitetu Sveučilišta 
Jurja Dobrile u Puli za razdoblje od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2021. godine. 
 

Članak 2. 
Izvješće o radu i učinkovitosti Glavnog odbora za kvalitetu za navedeno razdoblje 
sastavni je dio ove Odluke. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju Izvješća o radu Ureda za strateško planiranje i osiguravanje 

kvalitete 
 

Članak 1. 
Prihvaća se Izvješće o radu Ureda za strateško planiranje i osiguravanje kvalitete 
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za razdoblje od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2021. 
godine. 

 
Članak 2. 

Izvješće o radu Ureda za strateško planiranje i osiguravanje kvalitete za navedeno 
razdoblje sastavni je dio ove Odluke. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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ODLUKU 

o prihvaćanju Plana rada Glavnog odbora za kvalitetu za akademsku godinu 
2021./2022. 

 
Članak 1. 

Prihvaća se Plan rada Glavnog odbora za kvalitetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 
akademsku godinu 2021./2022. 

 
Članak 2. 

Plan rada Glavnog odbora za kvalitetu za navedeno razdoblje sastavni je dio ove 
Odluke. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju Plana aktivnosti Ureda za strateško planiranje i osiguravanje 

kvalitete za akademsku godinu 2021./2022. 
 

Članak 1. 
Prihvaća se Plan aktivnosti Ureda za strateško planiranje i osiguravanje kvalitete 
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za akademsku godinu 2021./2022. 

 
Članak 2. 

Plan aktivnosti Ureda za strateško planiranje i osiguravanje kvalitete za navedeno 
razdoblje sastavni je dio ove Odluke. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

ODLUKU 
o pokretanju postupka izrade samoanalize 

I. 
Pokreće će postupak izrade samoanalize za sljedeće sastavnice: 
 

1. Fakultet informatike u Puli 
2. Fakultet prirodnih znanosti u Puli 
3. Filozofski fakultet u Puli 
4. Medicinski fakultet u Puli 
5. Muzička akademija u Puli 
6. Tehnički fakultet u Puli 
7. Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" 
8. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti 

 
II. 

Sastavnice iz članka I. obvezne su izraditi samoanalizu do 2. svibnja 2022. godine. 
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III. 
Obrazac samoanalize te analitički prilozi sastavni su dio ove Odluke. 
   

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

ODLUKU 
o usvajanju akcijskog plana provedbe Strategije razvoja Sveučilišta 2021. – 

2026. 
 

I. 
Usvaja se Akcijski plan provedbe Strategije razvoja Sveučilišta za razdoblje od 2021. 
do 2026. godine.  
 

II. 
Akcijski plan iz točke I. ove Odluke nalazi se u privitku i čini sastavni dio ove Odluke. 

 
III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

ODLUKU 
o I izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Plana izdavačke djelatnosti za 

2022. godinu 
I. 

Prihvaćaju se I izmjene i dopune Plana izdavačke djelatnosti Sveučilišta Jurja Dobrile 
u Puli za 2022. godinu i to na način da se odobravaju sljedeći zahtjevi za uvrštavanje 
ostalih izdanja u Plan izdavačke djelatnosti za 2022. godinu: 

1. „Zbornik studentskih radova na razini svih sastavnica Sveučilišta Jurja Dobrile 
u Puli“ – na zahtjev prof. dr. sc. Saše Stjepanovića i izv. prof. dr. sc. Daniela 
Tomića 

2. „Virtualna stručna konferencija FET – Business Insights, Zbornik proširenih 
sažetaka“ – na zahtjev prof. dr. sc. Lorene Mošnja Škare (EU projekt stručnom 
praksom do ranog razvoja karijere) 

3. „Financijski izvještaji u praksi – priručnik za studente“ – na zahtjev prof. dr. sc. 
Roberta Zenzerovića, izv. prof. dr. sc. Ksenije Černe i dr. sc. Adriane Galant 
(EU projekt stručnom praksom do ranog razvoja karijere) 

 
II. 

Zaključak odbora za izdavačku djelatnost Klasa: 612-10/21-01/124, Urbroj: 380-01-
12-21-2 od 10. prosinca 2021. i Zaključak odbora za izdavačku djelatnost Klasa: 029-
03/22-33/01, Urbroj: 380-01-12-22-1 od 11. siječnja 2022. čine sastavni dio ove 
odluke. 
 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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ODLUKU 
o I izmjeni i dopuni Financijskog plana Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 

2022. godinu 
 
I. 

Prihvaćaju se I izmjene i dopune Financijskog plana Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 
za 2022. godinu. 
 

II. 
I izmjene i dopune Financijskog plana Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 2022. 
sastavni su dio ove Odluke. 
 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

ODLUKU 
I 

Ovom Odlukom utvrđuje se konačni iznos u 2021. godini, za rashode poslovanja 
odobrene u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu, za Redovnu 
djelatnost Sveučilišta u Puli, po skupinama financiranja, i to kako slijedi: 

- 31 - Rashodi za zaposlene, u ukupnom iznosu od 55.639.397,99 kn, izvršeni 
za: 

§ 3111 - Plaće za zaposlene (bruto): 46.715.853,66 kn 
§ 3121 - Ostali rashodi za zaposlene: 1.215.399,03 kn 
§ 3132 - Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje: 7.708.145,30 kn 

      -      32 - Materijalni rashodi, u ukupnom iznosu od 625.269,84 kn, izvršeni za: 

§ 3212 - Naknade za prijevoz zaposlenika: 519.969,84 kn 
§ 3236 - Zdravstvene i veterinarske usluge (sistematski pregledi): 

24.000,00 kn 
§ 3295 - Pristojbe i naknade (novčana naknada poslodavca zbog 

nezapošljavanja osoba s invaliditetom): 81.300,00 kn 
- 38 - Ostali rashodi, u ukupnom iznosu od 31.700,10 kn, planirani za: 

§ 3811 - Tekuće donacije u novcu: 31.700,10 kn. 
 
II 

Ova Odluka primjenjuje se sukladno odredbama Izmjena i dopuna Državnog 
proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu 
(„Narodne novine“ broj 122/2021), te Zakona o izvršavanju Državnog proračuna 
Republike Hrvatske za 2021. godinu (NN 117/19, 32/20, 42/20, 58/20 i 124/20, 
140/21).       

 
 

ODLUKU 
I 

Ovom Odlukom utvrđuje se okvirni iznos u 2022. godini, za rashode poslovanja 
odobrene u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu, za Redovnu 
djelatnost Sveučilišta u Puli, po skupinama financiranja, i to kako slijedi: 

- 31 - Rashodi za zaposlene, u ukupnom iznosu od 56.118.219,00 kn, planirani 
za: 
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§ 3111 - Plaće za redovan rad (bruto): 46.863.796,00 kn 
§ 3114 – Plaće za posebne uvjete rada: 86.527,00 kn 
§ 3121 - Ostali rashodi za zaposlene: 1.435.824,00 kn 
§ 3132 - Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje: 7.732.072,00 kn 

- 32 - Materijalni rashodi, u ukupnom iznosu od 929.188,00 kn, planirani za: 
§ 3212 - Naknade za prijevoz zaposlenika: 794.188,00 kn 
§ 3236 - Zdravstvene usluge zaposlenika: 53.000,00 kn 
§ 3295 - Pristojbe i naknade: 82.000,00 kn 

- 38 - Ostali rashodi, u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn, planirani za: 
§ 3811 - Tekuće donacije u novcu: 100.000,00 kn 

 
II 

Ova Odluka primjenjuje se sukladno odredbama Državnog proračuna Republike 
Hrvatske za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu, te Zakona o 
izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu. („Narodne 
novine“ broj 140/2021). 
 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju Financijskog plana Studentskog centra Pula za 2022. godinu 

 
I. 

Prihvaća se Financijski plan Studentskog centra Pula za 2022. godinu. 
 

II. 
Financijski plan Studentskog centra Pula za 2022. godinu nalaze se u privitku ove 
Odluke i čini njen sastavni dio. 
 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

ODLUKU  
o prihvaćanju Godišnjeg programa rada i razvoja Studentskog centra Pula za 

2022. godinu 
 

Članak 1. 
Prihvaća se Godišnji program rada i razvoja Studentskog centra Pula za 2022. 
godinu 
 

Članak 2. 
Godišnji program rada i razvoja Studentskog centra Pula za 2022. godinu sastavni je 
dio ove Odluke. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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Informacije rektora 
 
Održana je prezentacija analize uspješnosti studiranja koju je održala Šanel 

Gaberšek Despić, voditeljica Ureda za strateško planiranje i osiguravanje kvalitete. 
 

Razno 
Rektor, prof. dr. sc. Marinko Škare je izvijestio o postupku osnivanja on line 

studijskih programa te o poticaju osnivanju studija medijskog dizajna. 
 


