
PRIJEDLOG 
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 
Zagrebačka 30 
52100 Pula 
 
KLASA: 003-08/21-02/121 
URBROJ: 380-01-22-4 
Pula, 12. srpnja 2022. godine 
 
Na temelju članka 29. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i članaka 17. Pravilnika o 
izdavačkoj djelatnosti, Senat Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli je na 11. sjednici održanoj dana 12. 
srpnja 2022. godine donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o trećim (III.) izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Plana izdavačke djelatnosti za 

2022. godinu 
 

Članak 1. 
Prihvaćaju se treće (III.) izmjene i dopune Odluke o donošenju Plana izdavačke djelatnosti 
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 2022. godinu i to na način: 
1. da se odobrava sljedeći zahtjev za uvrštavanje ostalih izdanja u Plan izdavačke djelatnosti 
za 2022. godinu: Priručnik za analizu poslovnih slučajeva u kulturi i turizmu, te valorizaciju i 
interpretaciju kulturne baštine u turizmu – na zahtjev izv. prof. dr. sc. Tee Golje 
2. da se odobrava spajanje dvaju postojećih sveučilišnih udžbenika „Jezici 
komunikacije/Languages of Communication“ i „Multimodality, Film and Visual Literacy“ u 
jedan udžbenik na engleskom jeziku pod prilagođenim naslovom i nakladom jednog udžbenika 
od 100 primjeraka na zahtjev autorice Sunčane Tuksar. 
  

Članak 2. 
Zaključak Odbora za izdavačku djelatnost od 4. srpanj 2022. godine (KLASA: 611-04/22-01/14 

URBROJ: 380-01-12-22-1) i Zaključak Odbora za izdavačku djelatnost od 4 srpnja 2022. godine 

KLASA: 611-04/22-01/15, URBROJ: 380-01-12-22-1 čine sastavni dio ove Odluke. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Obrazloženje 
Odbor za izdavačku djelatnost Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli je dana 4. srpnja 2022. godine 
donio Zaključak KLASA: 611-04/22-01/14, URBROJ: 380-01-12-22-1 i Zaključak KLASA: 611-
04/22-01/15, URBROJ: 380-01-12-22-1  kojim se odobravaju zahtjev za uvrštavanje ostalih 
izdanja u Plan izdavačke djelatnosti za 2022. godinu i to: Priručnik za analizu poslovnih 
slučajeva u kulturi i turizmu, te valorizaciju i interpretaciju kulturne baštine u turizmu – na 
zahtjev izv. prof. dr. sc. Tee Golje i odobrava zahtjev za spajanje dvaju postojećih sveučilišnih 
udžbenika „Jezici komunikacije/Languages of Communication“ i „Multimodality, Film and 
Visual Literacy“ u jedan udžbenik na engleskom jeziku pod prilagođenim naslovom i nakladom 
jednog udžbenika od 100 primjeraka na zahtjev autorice Sunčane Tuksar 
Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci Odluke. 



 
 

                                                                           
                                                                                                             Rektor 

 
Prof. dr. sc. Marinko Škare 

 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 
1. Odbor za izdavačku djelatnost 
2. izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić, prorektor za suradnju, inovacije i transfer tehnologija 
3. Sastavnice Sveučilišta 
4. Arhiva 
 


