
SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI 

Zagrebačka 30, 52100 Pula 

 

 32. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA JURJA DOBRILE U PULI 

održana u utorak 30. rujna 2014. godine 

 

Početak sjednice 12.00 sati 

Završetak sjednice 13.10 sati 

DNEVNI RED 

1. Potvrđivanje zapisnika 31. sjednice Senata 

2. Pokretanje postupka izbora jednog člana Senata Sveučilišta 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

o pokretanju postupka za izbor člana Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 

 

I. 

Pokreće se postupak za izbor jednog (1) člana Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (u 

daljnjem tekstu: Senat) - predstavnik iz područja društvenih znanosti, ostala polja (osim 

polja ekonomije). 

Kandidati za člana Senata iz prethodnog stavka mogu biti svi zaposlenici Sveučilišta 

izabrani u znanstveno-nastavna zvanja iz područja društvenih znanosti, ostala polja (osim 

polja ekonomije). 

 

II. 

Povjerenstvo za provođenje izbora iz točke I. ove Odluke imenuje se u sljedećem 

sastavu: 

1. Valter Ilić, univ. spec. oec. - predsjednik 

2. Izv. prof. dr. sc. Robert Zenzerović - član 

3. Doc. dr. sc. Mirjana Radetić Paić - članica 

 

III. 

Postupak izbora započinje predajom kandidature od strane samog kandidata za člana 

Senata ili drugih osoba iz izborne jedinice za čije se izborno područje kandidat bira. 

Ukoliko se kandidat za člana Senata ne kandidira sam, potrebna je njegova pisana 

suglasnost. 

Kandidatura za izbor člana Senata se podnosi u Rektorat Sveučilišta, Zagrebačka 30, 

Pula, s naznakom «za Povjerenstvo za provođenje izbora člana Senata» u roku od 10 

dana od dana objave ove Odluke na mrežnim stranicama Sveučilišta. 

 

IV. 

Po završetku postupka kandidiranja, Povjerenstvo je dužno u daljnjem roku od 10 dana 

razmotriti pristigle kandidature i sve kandidate za članove Senata uvrstiti u Kandidacijsku 

listu po abecednom redu prezimena. Kandidacijska lista, točan datum, mjesto i sat 



održavanja izbora (glasovanje) Povjerenstvo je dužno objaviti na mrežnim stranicama 

Sveučilišta najkasnije dva dana nakon sastavljanja Kandidacijske liste. 

 

 

 

V. 

Biračko tijelo za pojedinu Kandidacijsku listu čine svi nastavnici zaposlenici Sveučilišta 

izabrani u znanstveno-nastavna zvanja iz područja društvenih znanosti, ostala polja (osim 

polja ekonomije). 

Popis biračkog tijela čini sastavni dio ove Odluke. 

 

VI. 

Povjerenstvo je dužno na biračkom mjestu, u predviđeni dan i sate, za vrijeme glasovanja 

imati popis svih osoba s pravom glasa po izbornim jedinicama i evidentirati pristupanje 

glasovanju svakog birača.  

 

VII. 

Glasovanje se provodi putem glasačkih listića. 

Glasački listić sadrži puni naziv Sveučilišta, popis kandidata za člana Senata s 

Kandidacijske liste poredanih abecednim redom prezimena s rednim brojem ispred imena 

kandidata te pečat Sveučilišta. 

Broj glasačkih listića odgovara broju članova biračkog tijela. 

Svaki birač glasuje na način da zaokruži redni broj ispred kandidata za kojeg glasuje. 

Tako popunjeni glasački listić se ubacuje u za to namijenjenu kutiju na biračkom mjestu.  

 

VIII. 

Nakon zatvaranja biračkih mjesta, Povjerenstvo je dužno prebrojati glasačke listiće i 

sastaviti izvješće o provedenim izborima. 

U izvješću je potrebno navesti ukupan broj birača, broj birača koji je izašao na izbore, 

popis kandidata za koje su birači mogli glasovati, ukupan broj glasačkih listića, broj 

iskorištenih, neiskorištenih i nevažećih glasačkih listića, te raspored kandidata s obzirom 

na broj dobivenih glasova. 

Potpisana izvješća Povjerenstvo je dužno u roku od 3 dana od zatvaranja birališta 

dostaviti rektoru Sveučilišta.  

 

XI. 

Izabranim kandidatom se smatra onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova. 

Ako dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova, provodi se drugi krug glasovanja. 

U drugi krug ulaze samo kandidati sa jednakim brojem glasova, a Povjerenstvo ga je 

dužno provesti na jednak način kao i prvi krug, u roku od 3 dana od zatvaranja birališta. 

U drugom izbornom krugu izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova. 

Ako u drugom krugu glasovanja dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova izbor će se 

u toj izbornoj jedinici ponoviti na jednak način u trećem krugu. 

 

X. 

Izabranom kandidatu mandat člana Senata traje do isteka mandata tekućeg saziva 

Senata 

 

3. Pokretanje postupka izbora jednog člana Sveučilišnog savjeta 

 



Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

o postupku kandidiranja i izbora člana Sveučilišnog savjeta 

 

I. 

Pokreće se postupak kandidiranja i izbora člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Jurja 

Dobrile u Puli (u daljnjem tekstu: Savjet) iz redova nastavnika u znanstveno-nastavnom 

odnosno umjetničko-nastavnom zvanju, na mandatno razdoblje od izbora za člana 

Savjeta na sjednici Senata do isteka mandata postojećeg saziva Savjeta. 

 

II. 

Izborno povjerenstvo za prikupljanje kandidatura i provođenje postupka izbora člana 

Savjeta imenuje se u sastavu: 

1. Valter Ilić, univ. spec. oec., predsjednik Izbornog povjerenstva 

2. Izv. prof. dr. sc. Robert Zenzerović, član 

3. Doc. dr. sc. Mirjana Radetić Paić, članica 

 

III. 

Postupak kandidiranja i prikupljanja prijedloga kandidata za člana Savjeta traje do 31. 

listopada 2014. godine. 

Kandidate za člana Savjeta mogu predložiti Fakultet i sveučilišni odjeli na način da na 

Fakultetskom/stručnom vijeću sastavnice odlukom izaberu svoga kandidata za člana 

Savjeta. 

Odluka Fakultetskog/stručnog vijeća, zajedno s potpisanom prijavom od strane 

dekanice/pročelnika dostavlja se Izbornom povjerenstvu iz prethodnog članka na adresu: 

Zagrebačka 30,  Pula. 

 

IV. 

Po završetku postupka kandidiranja, Izborno povjerenstvo je dužno do 10. studenog 

2014. godine razmotriti pristigle kandidature i utvrditi Listu prijedloga kandidata koji 

ispunjavaju uvjete za člana Savjeta po abecednom redu prezimena te o tome izvijestiti 

rektora Sveučilišta. 

Rektor je dužan u roku od 15 dana od dana primitka Liste prijedloga kandidata sazvati 

sjednicu Senata na kojoj će se javnim glasovanjem izabrati član Savjeta. 

Izabran je kandidat koji dobije najveći broj glasova Senata.  

 

V. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na mrežnim stranicama. 

 

4. Donošenje Pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima na 

Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli  

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

Odobrava se zahtjev za izdavanje i sufinanciranje udžbenika prof. dr. sc. Jusufa 

Šehanovića pod nazivom INFOBOOK – Zbirka autorskih i suautorskih radova, koji je 

uvršten u Plan izdavačke djelatnosti za 2014. godinu“. 

 



Obrazloženje: 

Odbor za izdavačku djelatnost predložio je Senatu Sveučilišta da odobri zahtjev za 

izdavanje i sufinanciranje udžbenika prof. dr. sc. Jusufa Šehanovića, iako je zahtjev 

podnesen nakon 31. ožujka 2014. godine, što je Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti, 

člankom 11. točkom 3. propisano kao krajnji rok za dostavu.  

Okolnosti koje je Odbor u prijedlogu uzeo u obzir je činjenica da prof. dr. sc. Jusuf 

Šehanović odlazi u mirovinu te da je udžbenik pod nazivom INFOBOOK – Zbirka autorskih 

i suautorskih radova vrijedan doprinos za potrebe studenata, a napose informatičkog 

smjera. U prijedlogu je istaknuto da je prof. dr. sc. Jusuf Šehanović zadovoljio sve uvjete 

propisane Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti navedene u članku 13. 

Slijedom navedenog, Senat je odlučio kao u izreci ove Odluke. 

 

5. Izdavačka djelatnost, Odluka o izdavanju i financiranju udžbenika 

 

6. Prijedlog izmjene i dopune Statuta Sveučilišta 

 

Senat jednoglasno prihvaća prijedlog izmjene članka 78. Statuta. 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 6. veljače 

2013. godine glasi: 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 6.veljače 2013. 

 

Članak 1. 

U tekstu Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (KLASA: 003-05/13-01/02-01, URBROJ: 

380-13-01-1, 6. veljače 2013. godine; KLASA: 003-05/13-01/02-01, URBROJ: 380-14-

01-2 od 27. siječnja 2014. godine i KLASA: 003-08/14-02/54-01, URBROJ: 380-14-01-1 

od 28. ožujka 2014. godine) riječi: „Odjel za glazbu“ zamjenjuju se riječima „Muzička 

akademija u Puli“ u odgovarajućem padežu. 

Članak 2. 

U članku 37. u stavku 2. točka 2. briše se. 

U članku 37. u stavku 3. točka 2. briše se. 

 

Članak 3. 

U članku 78. u stavku 2. iza riječi „Prvostupnike“ dodaju se riječi: „i diplomirane 

studente“. 

Stavak 3. se briše, a dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli stupa na 

snagu osmog dana od dana objave na mrežnim stranicama Sveučilišta 

 

7. a) Prijedlog Odluke o imenovanju članova Povjerenstva i zamjenika članova 

Povjerenstva za izbor četiri člana Studentskog zbora 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

I. 



Predlažu se: 

1. Dr. sc. Nada Poropat Jeletić 

2. Dr. sc. Ante Matan 

za članove Izbornog povjerenstva za provođenje izbora za četiri člana Studentskog zbora 

Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 

 

II. 

Predlažu se: 

1. Dr. sc. Ivana Lalli Paćelat 

2. Dr. sc. Mihovil Dabo 

za zamjenike članova Izbornog povjerenstva iz točke I. ove Odluke. 

                                                                                                         

Obrazloženje: 

Sukladno Zakonu o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, izborno 

povjerenstvo za provođenje izbora za studentski zbor ima pet članova. Tri člana 

povjerenstva i njihove zamjenike predlaže studentski zbor, a dva člana povjerenstva i 

njihove zamjenike predlaže senat sveučilišta. Izborno povjerenstvo imenuje biračke 

odbore i utvrđuje popise birača. Članovima izbornog povjerenstva ne mogu biti članovi 

povjerenstva za prigovore i članovi biračkih odbora te kandidati na izborima i članovi 

studentskog zbora s važećim mandatom. 

Rektor imenuje članove izbornog povjerenstva te raspisuje izbore. 

 

    b) Prijedlog Odluke o imenovanju članova Povjerenstva i zamjenika članova 

Povjerenstva za prigovor za izbor četiri člana Studentskog zbora 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

I. 

Predlažu se: 

1. Prof. dr. sc. Neala Ambrosi Randić 

2. Dr. sc. Teodora Fonović Cvijanović 

3. Davor Bulić 

za članove Povjerenstva za prigovore za provođenje postupka izbora za četiri člana 

Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 

 

II. 

Predlažu se: 

1. Doc. dr. sc. Robert Blagoni 

2. Dr. sc. Sandro Cergna 

3. Dr. sc. Eliana Moscarda Mirković 

za zamjenike članova Povjerenstva za prigovore iz točke I. ove Odluke.  

                                                                                                               

Obrazloženje 

Sukladno Zakonu o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, prigovori 

na tijek i rezultate izbornog postupka prilikom izbora za studentski zbor podnose se 



povjerenstvu za prigovore na razini sveučilišta. Povjerenstvo za prigovore ima pet 

članova. Dva člana povjerenstva i njihove zamjenike iz redova studenata predlaže 

studentski zbor, a tri člana povjerenstva i njihove zamjenike predlaže senat sveučilišta. 

Članovima povjerenstva za prigovore ne mogu biti članovi izbornog povjerenstva i birački 

odbori, kandidati na izborima i članovi studentskog zbora s važećim mandatom. Članove 

povjerenstva za prigovor, na prijedlog senata imenuje rektor. 

 

8. Zahtjev za pokretanje diplomskog studija Latinskog jezika i rimske 

književnosti na Odjelu za humanističke znanosti 

9. Prijedlog kandidata prof. dr. Antoni Cetnarowicz za odlikovanje Reda Danice 

hrvatske s likom Marka Marulića 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

Predlože se prof. dr. Antoni Cetnarowicz s Jagelonskog sveučilišta u Krakovu, 

Republika Poljska, za dodijelu odlikovanja Reda Danice Hrvatske s likom Marka Marulića 

za ukupan doprinos promicanju i poznavanju kulturne i političke povijesti hrvatskog 

naroda druge polovice 19. stoljeća među znanstvenim i stručnim europskim 

historiografskim krugovima. 

 

 

10. Razno 

-  Pravilnik o studentskoj ispravi - izgled studentske iskaznice 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

 

Ovlašćuje se rektor Sveučilišta Jurja Dorile u Puli prof. dr. sc. Alfio Barbieri na utvrđivanje 

korekcija i dorada prijedloga Financijskog plana Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u skladu s 

uputama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i projekcijama rashoda državnog 

proračuna i limita rashoda za izvore financiranja za 2015.-2017. 

      

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

 

Studentska iskaznica koju će studentima izdavati Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 

sadržavat će logo Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 

 


