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Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 
 
 

ZAKLJUČAK SJEDNICE SENATA 
 SVEUČILIŠTA JURJA DOBRILE U PULI 

održane u ponedjeljak 27. rujna 2021. godine s početkom u 12,30 sati 
 
 
 
Sjednica Senata je održana uživo dana 27. rujna 2021. godine u 12,30 sati u dvorani Istra 
Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“. 
 
Senat je jednoglasno prihvatio:  
 
Zapisnik elektronske sjednice Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli održane u vremenskom 
razdoblju od 13. rujna 2021. godine s početkom u 16,00 sati do 14. rujna 2021. godine do 
12,00 sati. 
 
 
Senat je jednoglasno donio: 
 

Odluku 
 o izmjeni Odluke o načinu raspodjele namjenskih financijskih sredstava 
temeljnog financiranja znanstvene i umjetničke djelatnosti u 2021. godini 

 
 

I. 
 U Odluci o načinu raspodjele namjenskih financijskih sredstava temeljnog 
financiranja znanstvene i umjetničke djelatnosti u 2021. godini (KLASA: 003-08/21-
02/67, URBROJ: 380-01-21-1 od 30. lipnja 2021. godine) Tablica raspodjele po 
sastavnicama za provedbu institucionalnih znanstvenih projekata zamjenjuje se 
novom Tablicom  koji čini sastavni dio ove Odluke. 
 
 

II. 
 U Odluci iz točke I. ove Odluke točka II. mijenja se i glasi: 
                                                          
„Razlika iznosa smanjenja za pojedine sastavnice prema Tablici iz točke I. korigirat 
će se iz zajedničkih sredstava Sveučilišta namijenjenih za nabavu baza (123.000,00 
kn) te je novi iznos 118.730,37 kn. Sredstva za troškove provedbe institucionalnih 
znanstvenih projekata sastavnica (400.000 kn) povećati će se sukladno pravilnicima 
i procedurama sastavnice te je novi iznos 404.269,63 kn.“ 
 
 
                                                                       III. 
U ostalom djelu temeljna Odluka ostaje ista. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 

ODLUKU  
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o imenovanju voditelja Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma 
 
 

I. 
Voditeljem Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma na Sveučilištu Jurja 
Dobrile u Puli imenuje se izv. prof. dr. sc. Andrea Matošević. 
 
Mandat voditelja traje godinu dana, a započinje 1. listopada 2021. godine. 
 

 
II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

 
O D L U K U  

o raspodjeli financijskih sredstava  
 

I. 
Financijska sredstva za financiranje studentskih programa koje provode studentske 
organizacije ili pojedini studenti u 2021. godini sukladno provedenom natječaju Studentskog 
zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 30. srpnja 2021. godine dodjeljuju se u sljedećim 
iznosima za  prijavljene programe: 
 
1. GABRIEL GRABAR, Filozofski fakultet, financiranje grupe studenata, projekt 

„Studentska konferencija – Antifašizam“ 
 
11.035,00 kn 

 
II. 

Prijedlog Odluke o raspodjeli financijskih sredstava Studentskog zbora Sveučilišta Jurja 
Dobrile u Puli, KLASA: 402-01/20-04/04, URBROJ: 380-01-17-21-4 od 17. rujna 2021. i 
Izvješće  o raspodjeli financijskih sredstava Povjerenstva za provedbu Natječaja za 
financiranje studentskih programa koje provode studentske organizacije ili pojedini studenti 
za 2021. godinu KLASA: 402-01/21-01/04, URBROJ: 380-01-17-21-3 od 10. rujna 2021. 
nalazi se u privitku ove Odluke i čine njen sastavni dio. 

 
III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

ODLUKU 

I. 

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

Puli kao odgovornoj fizičkoj osobi  u slučaju izricanja novčane kazne u  prekršajnom postupku 

pred Prekršajnim sudom u Puli u svezi prekršaja iz članka 88 stavak 1 kažnjiv po članku 

247stavak 2 točka 1 i stavak 5  Zakona o strancima  ista isplati iz sredstava Sveučilišta Jurja 

Dobrile u Puli. 

                                                                      II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 


