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Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 

 

ZAKLJUČAK  ELEKTRONSKE SJEDNICE SENATA SVEUČILIŠTA JURJA 

DOBRILE U PULI  

održane u vremenskom razdoblju od 19. svibnja 2020. godine s početkom u 15.00 sati do 

21. svibnja 2020. godine do 12.00 sati 

 

 

Elektronsko glasovanje od 21. svibnja 2020. godine. 

Elektronsko glasovanje održano je u vremenskom periodu od 19. svibnja 2020. godine s 

početkom u 15.00 sati do 21. svibnja 2020. godine do 12.00 sati. 

Natpolovičnom većinom glasova članova Senata donesene su sljedeće 

 

 

Odluka o promjeni upisnih kvota na preddiplomskom stručnom studiju Sestrinstvo za 

akademsku godinu 2020./2021. 

 

Članak 1. 

Upisne kvote na preddiplomskom stručnom studiju Sestrinstvo za akademsku godinu 

2020./2021. mijenjaju se i glase: 

 

MEDICINSKI FAKULTET 

STRUČNI STUDIJ     

SESTRINSTVO 70 3 30 103 

UKUPNO STRUČNI STUDIJ 70 3 30 103 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

 

 

 

Odluka o promjeni uvjeta upisa na  

izvanrednom preddiplomskom stručnom studiju Sestrinstvo 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom ukidaju se sljedeći uvjeti upisa na izvanrednom preddiplomskom stručnom 

studiju Sestrinstvo:  

 

Preduvjet za upis: dokaz o zaposlenju u sestrinskoj struci i 

 

Druga posebna postignuća: radno iskustvo od 1 do 3 godine 5%, radno iskustvo od 3 do 10 

godina 10% i radno iskustvo preko 10 godina 15%.  i obveza dodatne prijave na temelju koje 

se stječe pravo na upis. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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Odluka  

 

Članak 1. 

Potvrđuje se Odluka Upravnog vijeća Studentskog Centra Pula o oslobađanju plaćanja cijene 

smještaja studenata u Studentskom domu Pula za mjesec svibanj 2020. godine, Broj: 06-

381/20 od 14. svibnja 2020. godine. 

 

Članak 2. 

Odluka iz članka 1. nalazi se u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Odluka 

 

I. 

(1) U strukturi raspodjele sredstava programskih ugovora uvećava se iznos koji se 

raspodjeljuje za troškove provedbe aktivnosti za postizanje ciljeva i općeg strateškog cilja 

programskih ugovora, a koji je Pravilnikom o financijskom poslovanju Sveučilišta Jurja 

Dobrile u Puli utvrđen u visini od 5% doznačenih sredstava programskih ugovora za temeljno 

financiranje nastavne djelatnosti, umanjenih za iznos sufinanciranja dijela rashoda 

poslovanja redovne djelatnosti Sveučilišta. 

(2) Iznos uvećanja utvrđuje se  

- u visini od 750.000,00 kn i namjenjuje se sufinanciranju obnove i adaptacije prostora bivše 

dermatologije (Zagrebačka 30) u 2019/20.ak.god.  

- u visini od 320.000,00 kn i namjenjuje se sufinanciranju obnove i adaptacije prostora bivše 

radiologije (Zagrebačka 30) u 2019/20.ak.god.. 

U cilju prenamjene prostora za provedbu studijskih programa u deficitarnim područjima, 

nastavni i istraživački rad u STEM području te za rad Sveučilišnog računskog i informatičkog 

centra kao potporne djelatnosti nastavnim, istraživačkim i stručnim procesima pri Sveučilištu. 

 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

 

 

Odluka o dopuni Plana za izdavačku djelatnost za 2020. godinu 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom dopunjuje se Plan za izdavačku djelatnost za 2020. godinu. 

 

Članak 2. 

Dopuna Plana za izdavačku djelatnost za 2020. godinu nalazi se u privitku ove Odluke i čini 

njen sastavni dio. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 


