
SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI 

Zagrebačka 30, 52100 Pula 

 

36. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA JURJA DOBRILE U PULI 

održana u utorak 28. travnja 2015. godine 

 

Početak sjednice 13.00 sati 

Završetak sjednice 16.30 sati 

 

DNEVNI RED 

1. Potvrđivanje Zapisnika s 35. sjednice Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u 

Puli  

2.  Pravilnika o postupku imenovanja i pravima professora emeritusa na 

Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

PRAVILNIK 

o postupku imenovanja i pravima  

počasnog zvanja professor emeritus na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli 

 

Članak 1. 

Pravilnikom o postupku imenovanja i pravima počasnog zvanja professor emeritus na 

Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli (dalje: Pravilnik) pobliže se uređuju uvjeti i postupak za 

dodjelu počasnog zvanja professor emeritus te prava počasnog zvanja professor emeritus 

na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli (dalje: Sveučilište). 

 

Članak 2. 

Počasno zvanje professor emeritus može se dodijeliti zaslužnim redovitim profesorima u 

trajnom zvanju Sveučilišta u mirovini koji su se posebno istakli svojim znanstvenim ili 

umjetničkim radom, imaju posebne zasluge za razvoj i napredak Sveučilišta, te su 

ostvarili međunarodnu reputaciju na temelju međunarodno priznate nastavne, znanstvene 

ili umjetničke izvrsnosti. 

 

Članak 3. 

Počasno zvanje professor emeritus dodjeljuje se na prijedlog vijeća znanstveno-nastavne, 

odnosno umjetničko-nastavne sastavnice (dalje: sastavnice) ili najmanje tri člana Senata 

Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (dalje: Senat) koji moraju biti u znanstveno-nastavnom 

odnosno umjetničko-nastavnom zvanju. Prijedlog se može podnijeti u roku od godine 

dana računajući od dana umirovljenja redovitog profesora.  

Prijedlog mora sadržavati suglasnost predloženika, životopis predloženika, opis njegova 

znanstvenog/umjetničkog i nastavnog rada, popis radova te obrazloženje njegova 

iznimnog doprinosa, u smislu čl. 2. Pravilnika. 

 

Članak 4. 



Nakon primitka prijedloga iz prethodnog članka, Senat imenuje povjerenstvo od tri člana 

u najvišem znanstveno-nastavnom/umjetničko-nastavnom ili znanstvenom zvanju od 

kojih najmanje dva člana moraju biti iz predloženikove uže struke, a koje razmatra 

prijedlog i daje mišljenje o prijedlogu. 

Mišljenje povjerenstvo donosi većinom glasova svih članova.  

Konačnu odluku o dodjeljivanju počasnog zvanja professor emeritus na temelju mišljenja 

i prijedloga povjerenstva donosi Senat. 

 

Članak 5. 

Professor emeritus može sudjelovati u znanstvenoistraživačkom i umjetničkom radu i 

izvođenju nastave, biti član povjerenstava u postupcima izbora u znanstveno-nastavna, 

odnosno umjetničko-nastavna zvanja i postupcima stjecanja akademskog naziva 

sveučilišni specijalist i akademskog stupnja doktor znanosti i umjetnosti. 

 

Članak 6. 

Iznimno od postupka propisanog ovim Pravilnikom, svim rektorima Sveučilišta u mirovini, 

uz njihovu suglasnost, dodjeljuje se počasno zvanje professor emeritus posebnom 

odlukom Senata.  

Iznimno, počasno zvanje professor emritus može se dodijeliti na prijedlog rektora 

Sveučilišta, o kojem prijedlogu mišljenje daje Povjerenstvo, a konačnu odluku donosi 

Senat Sveučilišta. 

 

Članka 7. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na mrežnim stranicama 

Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o postupku imenovanja i 

pravima professora emeritusa na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli od 27. rujna 2010. 

godine (Klasa: 003-05/10-01/06-01, Ur. broj: 380/10-01/-1). 

Povjerenstvu imenovanom prema Pravilniku o postupku imenovanja i pravima professora 

emeritusa na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli od 27. rujna 2010. godine mandat prestaje 

stupanjem na snagu ovog Pravilnika. 

 

3. Odluka o visini stipendije za izvrsne studente 

 

Senat jednoglasno donosi: 

ODLUKU 

o visini iznosa stipendije 

I. 

Visina iznosa stipendije za izvrsne studente Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u akademskoj 

godini 2014./2015. je 1000,00 kuna mjesečno. 

 

II. 

Rektor će raspisati natječaj za dodjelu stipendija sukladno ovoj Odluci, a sukladno 

osiguranim sredstvima.  

 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

4. Odluka o upisnim kvotama za akademsku godinu 2015./2016. 

 



Po provedenom glasovanju Senat većinom od devetnaest (19) glasova za, uz jedan (1) 

suzdržani glas donosi: 

ODLUKU 

o prihvaćanju upisnih kvota za akademsku godinu 2015./2016. 

I. 

Prihvaćaju se sljedeće upisne kvote za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih 

sveučilišnih studija, prvu godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog 

studija i prvu godinu stručnog studija na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli u akademskoj 

godini 2015./2016.: 

 

Smjer studija 

  

1. Redovni studij 

2. Strani 

državljani 

3. 

Izvanredni 

studij 

UKUPNO 
uz 

potporu 

MZOŠ*** 

uz potporu 

MZOS za 

studente 

starije od 

25 godina. 

( PPU Cilj 

A2 )  

FAKULTET EKONOMIJE I TURIZMA "DR. MIJO MIRKOVIĆ" 

SVEUČILIŠNI STUDIJ      

1. EKONOMIJA 30 0 1 20 51 

Smjer Ekonomija 30 0 1 20 51 

2. POSLOVNA EKONOMIJA 

 
250 0 5 150 405 

Financijski management 50 0 1 30 81 

Management i poduzetništvo 50 0 1 30 81 

Marketinško upravljanje 50 0 1 30 81 

Poslovna informatika 50 0 1 30 81 

Turizam 50 0 1 30 81 

3. Interdisciplinarni studij «Kultura i 

turizam» 
30 - 1 40 71 

4. Studij Informatike 80 2 5 40 127 

UKUPNO FAKULTET EKONOMIJE I 

TURIZMA "DR. MIJO MIRKOVIĆ" 

 

390 0 12 250 652 

5. Studij na daljinu iz računovodstva* 
- 0 

         

10** 
      50** 60 

SVEUKUPNO FAKULTET EKONOMIJE I 

TURIZMA  "DR. MIJO MIRKOVIĆ" 
390 2 22 300 714 

                                                                                    ODJEL ZA HUMANISTIČKE ZNANOSTI 

SVEUČILIŠNI STUDIJ      

1. HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 

   (jednopredmetni studij) 
22 2 1 0 25 

2. POVIJEST 

   (jednopredmetni studij) 
21 2 1 0 24 

Ukupno jednopredmetni 43 4 2 0 49 



4. HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST i     

   POVIJEST 

  (dvopredmetni studij) 

5 2 1 0 8 

5. POVIJEST I TALIJANSKI JEZIK I      

KNJIŽEVNOST 

(dvopredmetni studij) 

 

8 2 1 0 11 

6. POVIJEST I LATINSKI JEZIK I  RIMSKA 

KNJIŽEVNOST 

 (dvopredmetni studij) 

 

5 2 1 0 8 

7. HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST I 

TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 

  (dvopredmetni studij) 

 

8 2 1 0 11 

8. HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST I 

LATINSKI JEZIK I RIMSKA KNJIŽEVNOST   

(dvopredmetni studij) 

 

8 2 1 0 11 

9. TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST I  

LATINSKI JEZIK I RIMSKA KNJIŽEVNOST  

(dvopredmetni studij) 

8 2 1 0 11 

Ukupno dvopredmetni 42 12 6 0 60 

UKUPNO ODJEL ZA HUMANISTIČKE 

ZNANOSTI 
85 16 8 0 109 

  

ODJEL ZA STUDIJ NA TALIJANSKOM JEZIKU                                                      

SVEUČILIŠNI STUDIJ                                                  

1. TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 

   (jednopredmetni studij)  
40 4 2 / 46 

UKUPNO ODJEL ZA STUDIJ NA 

TALIJANSKOM  JEZIKU 
40 4 2 / 46 

 

 

 

 

 

 

ODJEL ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI 

SVEUČILIŠNI STUDIJ      

1. UČITELJSKI INTEGRIRANI STUDIJ S    

   NASTAVOM NA HRVATSKOM JEZIKU 
40 0 2 0 42 

2. UČITELJSKI INTEGRIRANI STUDIJ S   

   NASTAVOM NA TALIJANSKOM JEZIKU  
13 0 2 0 15 

UKUPNO UČITELJSKI INTEGRIRANI 

STUDIJ 
53 0 4 0 57 

  

STRUČNI STUDIJ      

3. PREDŠKOLSKI ODGOJ S NASTAVOM     40 0 2 50 92 



   NA HRVATSKOM JEZIKU 

4. PREDŠKOLSKI ODGOJ S NASTAVOM   

   NA TALIJANSKOM JEZIKU 
16 0 2 0 18 

UKUPNO STRUČNI STUDIJ 56 0 4 50 110 

UKUPNO ODJEL ZA OBRAZOVNE I 

ODGOJNE I ZNANOSTI 
109 0 8 50 167 

 

MUZIČKA AKADEMIJA U PULI 

SVEUČILIŠNI STUDIJ      

1. GLAZBENA PEDAGOGIJA 15 1 1 0 17 

2. KLASIČNA HARMONIKA 4 - 2 0 6 

3. SOLO PJEVANJE  4 1 2 0 7 

4. KLAVIR 3 - 2 0 5 

UKUPNO MUZIČKA AKADEMIJA 26 2 7 0 35 

 

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ  

1. ZNANOST O MORU  
30 - 1 / 31 

 

UKUPNO SVEUČILIŠNI STUDIJ 624 24 44 300 992 

UKUPNO STRUČNI STUDIJ 56 0 4 50 110 

UKUPNO SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U 

PULI 
680 24 48 350 1102 

 

*      Upis će bit moguć po dobivanju Dopusnice za izvođenje ovog studija! 

**     Riječ je o studiju na daljinu kao zasebnoj kategoriji studija uz vlastito financiranje 

polaznika studija! 

***  Studenti koji dolaze iz EU ne ubrajaju se u kvotu za strane državljane, već u kvotu 

za hrvatske državljane imaju  jednaka prava i pristup obrazovanju kao i  hrvatski  

građani. 

 

II. 

Prihvaćaju se sljedeće upisne kvote za upis studenata u prvu godinu diplomskih 

sveučilišnih studija na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli u akademskoj godini 2015./2016.: 

 

Smjer studija 

 

Redovni studij 

Strani 

državljani 

Izvanredni 

studij 
UKUPNO uz potporu 

MZOŠ 

uz potporu 

MZOS za 

studente 

starije od 

25 godina. 

( PPU Cilj 

A2 )  

 FAKULTET EKONOMIJE I TURIZMA "DR. MIJO MIRKOVIĆ" 

SVEUČILIŠNI STUDIJ      

1. EKONOMIJA  15 0 1 10 26 

  Smjer Ekonomija 15 0 1 10 26 



2. POSLOVNA EKONOMIJA  125 0 5 50 180 

  Financijski management 25 0 1 10 36 

  Management i poduzetništvo 25 0 1 10 36 

  Marketinško upravljanje 25 0 1 10 36 

  Poslovna informatika 25 0 1 10 36 

  Turizam i razvoj 25 0 1 10 36 

3. Diplomski  interdisciplinarni studij 

„Kultura  i Turizam“  

 

15 0 1 10 26 

UKUPNO FAKULTET  EKONOMIJE I 

TURIZMA „DR. MIJO MIRKOVIĆ“ 
155 0 7 70 232 

5. Diplomski studij Informatike* 25  1 15 41 

UKUPNO FAKULTET  EKONOMIJE I 

TURIZMA "DR. MIJO MIRKOVIĆ" 
180 0 8 85 273 

ODJEL ZA HUMANISTIČKE ZNANOSTI 

SVEUČILIŠNI STUDIJ      

1. HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 

   (jednopredmetni studij) 
22 2 1 - 25 

2. POVIJEST 

   (jednopredmetni studij) 
23 2 2 - 27 

Ukupno jednopredmetni 45 4 3 - 52 

4. HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST i  

POVIJEST 

   (dvopredmetni studij) 

5 2 1 - 8 

5. POVIJEST I TALIJANSKI JEZIK i 

KNJIŽEVNOST  

   (dvopredmetni studij) 

5 2 1 - 8 

6. POVIJEST I LATINSKI JEZIK I 

RIMSKA KNJIŽEVNOST** 

   (dvopredmetni studij)  

5 2 1 - 8 

7. HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST I 

TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 

(dvopredmetni studij) 

8 2 1 - 11 

8. HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST I 

LATINSKI JEZIK I RIMSKA 

KNJIŽEVNOST* 

(dvopredmetni studij) 

8 2 1 - 11 

9. TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 

I LATINSKI JEZIK I RIMSKA 

KNJIŽEVNOST* (dvopredmetni 

studij) 

8 2 1 - 11 

Ukupno dvopredmetni 39 12 6 - 57 

UKUPNO ODJEL ZA HUMANISTIČKE 

ZNANOSTI 
84 16 9 - 109 

  

ODJEL ZA STUDIJ NA TALIJANSKOM JEZIKU                                                      



SVEUČILIŠNI STUDIJ                                                  

1. TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 

    (jednopredmetni studij) 
40 4 2 / 46 

UKUPNO ODJEL ZA STUDIJ NA 

TALIJANSKOM  JEZIKU 
40 4 2 / 46 

 

 MUZIČKA AKADEMIJA U PULI 

SVEUČILIŠNI STUDIJ      

1. GLAZBENA PEDAGOGIJA 12 0 2 0 14 

2. KLASIČNA HARMONIKA 7 0 2 0 9 

UKUPNO MUZIČKA AKADEMIJA 19 0 4 0 23 

 

 

UKUPNO SVEUČILIŠNI STUDIJ 323 20 23 85 451 

UKUPNO STRUČNI STUDIJ / / / / / 

UKUPNO SVEUČILIŠTE JURJA 

DOBRILE U PULI 
323 20 23 85 451 

 

 

*Upis će biti moguć po dobivanju Dopusnice za izvođenje ovog studija 

** Redovni studij će započeti nakon dobivanja Dopusnice od Ministarstva 

Napomena: Organizacija izvođenja nastave prilagoditi će se broju upisanih studenata.  

 

III. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Rektor, prof. dr. sc. Alfio Barbieri određuje pauzu. 

 

5. Pravilni o izmjeni Pravilnika o studiju 

 

Senat jednoglasno donosi: 

 

Pravilnik o izmjeni 

Pravilnika o studiju 

 

Članak 1. 

U Pravilniku o studiju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (Klasa: 003-05/10-01/04-01, Ur. 

broj: 380/10-01/-1 od 28. srpnja 2010. godine, Klasa: 003-05/11-01/06-01, Ur. broj: 

380/11-01/-1 od 5. travnja 2011. godine, Klasa: 003-05/11-01/13-01, Ur. broj: 380/11-

01/-1 od 19. rujna 2011. godine i Klasa: 003-05/11-01/14-01, Ur. broj: 380/11-01-01/-1 

od 26. rujna 2011. godine – Pročišćeni tekst) u članku 13. u stavku 2. briše se rečenica 

koja glasi: 

„Stečeni ECTS bodovi utvrđuju se danom upisa u sljedeću akademsku godinu.“  

  

Članka 2. 

Izmjene ovog Pravilnika stupaju na snagu 8. dana od dana donošenja. 

 

6. Odluka o raspodjeli namjenskih financijskih sredstva za znanost 

 



Senat jednoglasno donosi: 

 

ODLUKU 

o raspodjeli namjenskih financijskih sredstava za znanost u 2015. godini 

I. 

Temeljem izračuna pojedinačnog doprinosa znanstvenika, ukupno njih 85, a prema 

utvrđenim kriterijima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta određena je visina 

financijske potpore koja se isplaćuje javnim sveučilištima u 2015. godini te je Sveučilištu 

Jurja Dobrile u Puli za višegodišnje institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti u 

2015. godini doznačen iznos od 383.493, 81 kn. 

 

II. 

Prihvaća se raspodjela doznačenih namjenskih financijskih sredstava za višegodišnje 

institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti kako slijedi: 

 

 

SASTAVNICA BROJ 

ZNANSTVENIKA 

IZNOS % 

FET 

OHZ 

OOOZ 

MA 

OSTJ 

37 

21 

12 

10 

5 

162.767,13 

88.248,78 

55.458,63 

49.991,50 

27.027,76 

42,44 

23,01 

14,46 

13,04 

7,05 

UKUPNO 85 383.493,81 100,00 

 

III. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

7. Izvješće o realizaciji ciljeva PPU s financijskim izvješćem 

Senat jednoglasno donosi: 

ODLUKU 

I. 

Prihvaća se izvješće o realizaciji ciljeva Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih 

studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 

2014./2015. 

 

II. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

8. Tromjesečno financijsko izvješće o poslovanju Sveučilišta 

 

Senat jednoglasno donosi: 

 

ODLUKU 

I. 

Prihvaća se tromjesečni periodični Financijski izvještaj za razdoblje od siječnja do ožujka 

2015. godine. 

Financijski izvještaj za navedeno razdoblje čini sastavni dio ove Odluke. 

 

II. 



Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

9. Odluka o dodjeli počasnog doktorata – Giovanni Radossi, prof. 

 

Senat jednoglasno donosi: 

 

ODLUKU 

I. 

Giovanniju Radossiju, prof., ravnatelju  Centra za povijesna istraživanja u Rovinju (Centro 

di ricerche storiche di Rovigno), dodjeljuje se počasni doktorat Sveučilišta Jurja Dobrile u 

Puli. 

Promocija počasnog doktora održat će se na Dan Sveučilišta, 16. travnja 2016. godine. 

 

II. 

Privitak ove Odluke je Izvješće Stručnog povjerenstva od 16. ožujka 2015. godine. 

Sastav Stručnog povjerenstva: prof. dr. sc. Robert Matijašić, predsjednik Stručnog 

povjerenstva, akademik Goran Filipi, član i professor emeritus Miroslav Bertoša, član 

 

10. Odluka o Izvješću o radu pročelnice Odjela za odgojne i obrazovne 

znanosti 

 

Senat jednoglasno donosi: 

 

ODLUKU 

Prihvaća se Izvješće o radu i poslovanju pročelnice Odjela za odgojne i obrazovne 

znanosti doc. dr. sc. Mirjane Radetić Paić za razdoblje od 17. veljače 2014. do 16. veljače 

2015. godine. 

 

Izvješće pročelnice Odjela za odgojne i obrazovne znanosti sastavni je dio ove Odluke. 

 

11. Odluka o Izvješću o radu pročelnice Odjela za studij na talijanskom 

jeziku 

 

Senat jednoglasno donosi: 

 

ODLUKU 

Prihvaća se Izvješće o radu i poslovanju pročelnice Odjela za studij na talijanskom jeziku, 

prof. dr. sc. Neale Ambrosi Randić za razdoblje od 1. veljače 2014. do 31. siječnja 2015. 

godine. 

 

Izvješće pročelnice Odjela za studij na talijanskom jeziku sastavni je dio ove Odluke 

 

12. Odluka o Izvješću o radu dekana Muzičke akademije u Puli 

 

Senat jednoglasno donosi: 

 

 

ODLUKU 

Prihvaća se Izvješće o radu i poslovanju dekana Muzičke akademije u Puli prof. mr. art. 

Bashkima Shehua za akademske godine 2013./2014. i 2014./2015. 



 

Izvješće dekana Muzičke akademije u Puli sastavni je dio ove Odluke. 

 

13. Prethodna suglasnost za osnivanje Centra za istarska onomastička 

istraživanja pri Odjelu za humanističke znanosti 

 

Senat jednoglasno donosi: 

 

ODLUKU 

I. 

Daje se prethodna suglasnost Odjelu za humanističke znanosti za osnivanje „Centra za 

istarska onomastička istraživanja“ pri Odjelu za humanističke znanosti. 

 

II. 

Odluka se dostavlja Odjelu za humanističke znanosti na daljnje nadležno postupanje. 

 

III. 

Elaborat o osnivanju „Centra za istarska onomastičke istraživanja“ čini sastavni dio ove 

Odluke. 

 

14. Prethodna suglasnost za osnivanje Centra za interdisciplinarna 

arheološka istraživanja  krajolika pri Odjelu za humanističke znanosti 

 

Senat jednoglasno donosi: 

 

ODLUKU 

I. 

Daje se prethodna suglasnost Odjelu za humanističke znanosti za osnivanje „Centra za 

interdisciplinarna arheološka istraživanja krajolika“ / »Centre  for  interdisciplinary  

research  in  Iandscape archaeology« (akronim: CIRLA) pri Odjelu za humanističke 

znanosti. 

II. 

Odluka se dostavlja Odjelu za humanističke znanosti na daljnje nadležno postupanje. 

 

III. 

Elaborat o osnivanju „Centra za interdisciplinarna arheološka istraživanja krajolika“ čini 

sastavni dio ove Odluke. 

 

15. Odluka o pokretanju postupka za izbor članova Senata 

 

a) Senat jednoglasno donosi: 

 

ODLUKU 

o pokretanju postupka izbora članova 

Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 

I. 

Pokreće se postupak izbora članova Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (u daljnjem 

tekstu: Senat) za mandatno razdoblje od 2015-2019. godine. 

Članovi Senata biraju sa na vrijeme od 4 godine. 

 



II. 

Postupak izbora članova Senata, imenovanje članova izbornih tijela i rokove pojedinih 

izbornih radnji, Senat utvrđuje posebnim odlukama. 

Izbor članova Senata mora biti završen u roku od 40 dana od stupanja na snagu ove 

Odluke. 

 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na mrežnim stranicama Sveučilišta Jurja 

Dobrile u Puli. 

 

Rektor, prof. dr. sc. Alfio Barbieri utvrđuje da se za članove Povjerenstva za 

provođenje izbora za Senat predlažu: doc. dr. sc. Mirjana Radetić Paić, kao 

predsjednica,  Valter Ilić, univ. spec. oec., kao član i Vesna Mijatović, dipl. iur. , kao 

članica. 

Prof. dr. sc. Danijela Križman Pavlović moli da službe dostave popis biračkih jedinica, 

kako bi se oni koji imaju pravo birati po sastavnicama, obavijestili o održavanju 

izbora. 

 

b) Senat jednoglasno donosi: 

 

 

ODLUKU 

o provođenju postupka izbora članova Senata 

Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 2015. godine 

 

OPĆENITO 

Članak 1. 

(1) Ovom Odlukom utvrđuju se način provođenja izbora za članove Senata Sveučilišta 

Jurja Dobrile u Puli (u daljnjem tekstu: Senat) za mandatno razdoblje od 2015. do 

2019. godine, sukladno Statutu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (u daljnjem tekstu: 

Statut). 

(2) Senat čine:  

1. rektor  

2. čelnici znanstveno-nastavnih i umjetničko nastavnih sastavnica 

3. četiri predstavnika nastavnika u znanstveno-nastavnim zvanjima iz područja 

društvenih znanosti, od kojih tri predstavnika iz polja ekonomije i jedan iz predstavnik 

iz drugih polja 

4. dva predstavnika nastavnika u znanstveno-nastavnim zvanjima iz područja 

humanističkih znanosti 

5. jedan predstavnik nastavnika u znanstveno-nastavnim zvanjima iz područja 

prirodnih znanosti 

6. jedan predstavnik nastavnika u umjetničko-nastavnim zvanjima iz umjetničkog 

područja  

7. jedan predstavnik nastavnika u nastavnim zvanjima 

8. jedan predstavnik u suradničkim zvanjima 

9. jedan predstavnik ostalih zaposlenika  

10. dva predstavnika studenata preddiplomskih i diplomskih studija 

11. jedan predstavnik studenata poslijediplomskih studija 

12. voditelj Sveučilišne knjižnice 

13. ravnatelj Studentskoga centra. 



(3) Izbori se ne provode za članove Senata iz točke 1., 2., 10., 12. i 13. prethodnog 

stavka koji su članovi po položaju ili radnom mjestu ili se biraju na način predviđen 

drugim propisima (predstavnici studenta preddiplomskog, diplomskog ili integriranog 

studija). 

(4) Izbori predstavnika za članove Senata iz točke 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 11. stavka 

2. ovog članka provode se u izbornim jedinicama.  

(5) U Senatu se osigurava zastupljenost svih područja znanosti i umjetnosti. 

 

IZBORNE JEDINICE 

Članak 2. 

(1) Osniva se 11 izbornih jedinica na Sveučilištu u kojima biračko tijelo jedinice bira 

svoje predstavnike u Senatu. 

(2) Izborne jedinice i broj predstavnika u Senatu po izbornim jedinicama: 

1. izborna jedinica za područje društvenih znanosti, polje ekonomija – 3 predstavnika 

nastavnika u znanstveno-nastavnim zvanjima, 

2. izborna jedinica za područje društvenih znanosti, ostala polja – 1 predstavnik 

nastavnika u znanstveno-nastavnim zvanjima, 

3. izborna jedinica za područje humanističkih znanosti – 2 predstavnika nastavnika u 

znanstveno-nastavnim zvanjima, 

4. izborna jedinica za područje prirodnih znanosti – 1 predstavnik nastavnika u 

znanstveno-nastavnim zvanjima, 

5. izborna jedinica za interdisciplinarno područje znanosti – 1 predstavnik nastavnika 

u znanstveno-nastavnim zvanjima,  

6. izborna jedinica za umjetničko područje – 1 predstavnik nastavnika u umjetničko-

nastavnim zvanjima, 

7. izborna jedinica za nastavna zvanja – 1 predstavnik nastavnika u nastavnim 

zvanjima, 

8. izborna jedinica za suradnička zvanja – 1 predstavnik nastavnika u suradničkim 

zvanjima, 

9. izborna jedinica za ostale zaposlenike izvan nastave – 1 predstavnik ostalih 

zaposlenika izvan nastave, 

10. izborna jedinica za studente – 2 predstavnika studenta preddiplomskih, diplomskih 

i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija, 

11. izborna jedinica za poslijediplomski studij – 1 predstavnik studenta 

poslijediplomskih studija. 

 

KANDIDIRANJE 

Članak 3. 

(1) Postupak kandidiranja započinje osobnim podnošenjem kandidature na 

propisanom obrascu. (Obrazac 1.) 

(2) Kandidaturu mogu podnijeti: 

- sam kandidat ili 

- za kandidata duga osoba (ili osobe) iz izborne jedinice za koje se izborno područje 

kandidat bira. 

Ukoliko se kandidat ne kandidira sam, potrebna je njegova pisana suglasnost. 

(3) Kandidati za predstavnike u Senatu mogu biti samo zaposlenici Sveučilišta u 

radnom odnosu s punim radnim vremenom te studenti Sveučilišta sukladno posebnim 

propisima.  



(4) Kandidatura se predaje osobno u pisarnicu Sveučilišta ili putem pošte na adresu: 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, s naznakom: Središnje izborno 

povjerenstvo. 

(5) Kandidatura se sastoji od obrasca koji potpisuje sam kandidat ili osoba koja 

kandidata prijavljuje, te pisana suglasnost iz stavka 2. ovog članka ukoliko se 

kandidat ne kandidira sam.  

(6) Rok za podnošenje kandidature za izbor predstavnika u Senatu je 15 dana od 

dana objave Odluke o pokretanju postupka za izbor članova Senata Sveučilišta Jurja 

Dobrile u Puli (KLASA: 003-08/15-02/14, URBROJ: 380-01-15-1).  

 

KANDIDACIJSKE LISTE 

Članak 4. 

(1) Protekom roka za podnošenje kandidatura, Središnje izborno povjerenstvo dužno 

je u roku od 5 dana razmotriti pristigle kandidature i kandidate za predstavnike u 

Senatu uvrstiti u kandidacijske liste te ih objaviti na mrežnim stranicama Sveučilišta. 

Središnje izborno povjerenstvo je dužno kandidacijske liste, bez odgađanja dostaviti 

rektoru Sveučilišta. Rektor će po primitku kandidacijskih listi donijeti odluku iz stavka 

3. članka 4. ove Odluke. 

(2) Kandidacijske liste se sastavljaju za svaku izbornu jedinicu posebno, s popisom 

prijavljenih kandidata za predstavnike u Senatu (u svakoj pojedinoj izbornoj jedinici). 

(3) Na kandidacijske liste će se uvrstiti samo kandidati koji ispunjavaju uvjete za 

predstavnike u Senatu. 

(4) Kandidature dostavljene izvan propisanog roka i nepotpune kandidature neće se 

razmatrati. 

(5) Kandidati se na kandidacijske liste uvrštavaju prema abecednom redu prezimena.  

 

IZBORNA POVJERENSTVA 

Članak 5. 

(1) Postupak izbora predstavnika u Senat provode, sukladno ovoj Odluci, Središnje 

izborno povjerenstvo i povjerenstva koja se osnivaju za svaku pojedinu izbornu 

jedinicu. 

 

Članak 6. 

(1) Članovima Središnjeg izbornog povjerenstva imenuju se: 

1. Doc. dr. sc. Mirjana Radetić Paić, predsjednica  

2. Vesna Mijatović, dipl. iur., članica 

3. Valter Ilić, univ. spec. oec., član 

(2) Središnje izborno povjerenstvo je nadležno za: 

- prikupljanje kandidatura, 

- razmatranje pristiglih kandidatura i sastavljanje kandidacijskih listi, 

- dostavu kandidacijskih listi rektoru Sveučilišta,  

- sastavljanje biračkih popisa (biračko tijelo) po izbornim jedinicama (uz pomoć 

Službe za pravne i kadrovske poslove, odnosno Tajništvo poslijediplomskog studija), 

- sastavljanje glasačkih listića i njihovu dostavu izbornim povjerenstvima po izbornim 

jedinicama, 

- koordinaciju rada izbornih povjerenstva po izbornim jedinicama te nadzor nad 

njihovim radom, 

- sastavljanje završnog izvješća o provedenim izborima na temelju pojedinačnih 

izvješća izbornih povjerenstva po izbornim jedinicama. 

 



Članka 7. 

(1) Povjerenstva za izborne jedinice odlukom osniva i članove imenuje rektor 

Sveučilišta u roku od 3 dana od primitka sastavljenih kandidacijskih listi. Odluka o 

osnivanju i imenovanju povjerenstava se dostavlja Središnjem izbornom povjerenstvu 

i svim imenovanim članovima povjerenstava. 

(4) Članovima povjerenstva po izbornim jedinicama, uz odluku iz prethodnog stavka, 

dostavljaju se i kandidacijske liste te popisi birača za njihovu izbornu jedinicu.  

 

Članak 8. 

(1) Povjerenstva po izbornim jedinicama su dužna organizirati glasovanje u izbornim 

jedinicama u dogovoru sa Središnjim izbornim povjerenstvom. 

(2) Glasovanja po izbornim jedinicama se moraju provesti u roku od 10 dana od 

donošenja Odluke rektora o imenovanju povjerenstava po izbornim jedinicama. 

 

GLASOVANJE i GLASAČKI LISTIĆI 

Članak 9. 

(1) Glasovanje po izbornim jedinicama se organizira na način da imenovana 

povjerenstva za svaku izbornu jedinicu unutar propisanog roka odrede točan datum, 

mjesto i sat održavanja izbora, te o tome putem mrežnih stranica Sveučilišta izvijeste 

biračko tijelo izbornih jedinica. Vrijeme predviđeno za glasovanje ne može biti kraće 

od 4 sata. 

(2) Članovi povjerenstava po izbornim jedinicama dužni su na biračkom mjestu za 

vrijeme glasovanja imati popis svih osoba s pravom glasa u toj izbornoj jedinici (popis 

biračkog tijela izborne jedinice) i evidentirati pristupanje glasovanju svakog birača.  

(3) Birači će osobno i neposredno, uz prisutnost članova povjerenstva na propisanom 

biračkom mjestu glasovati putem glasačkih listića. 

 

Članak 10. 

(1) Sadržaj glasačkog listića: 

- naziv Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 

- datum provođenja glasovanja 

- izborna jedinica   

- popis prijavljenih kandidata s kandidacijske liste (naveden abecednim redom 

prezimena)  

- naznaku koliko se kandidata bira za pojedinu izbornu jedinicu 

- pečat Sveučilišta. 

(2) Glasačke listiće sastavlja i izbornim povjerenstvima dostavlja Središnje izborno 

povjerenstvo. 

(3) Broj glasačkih listića na glasačkom mjestu mora odgovarati broju biračkog tijela 

svake pojedine izborne jedinica.  

 

Članak 11. 

(1) Glasovanje se provodi zaokruživanjem rednog broja na glasačkom listiću ispred 

imena i prezimena kandidata za kojega se glasuje. 

(2) Zaokružuje se onoliko brojeva koliko se kandidata za pojedinu izbornu jedinicu 

bira.  

(3) Tako popunjeni glasački listić se ubacuje u za to namijenjenu kutiju na biračkom 

mjestu. 

 

Članka 12. 



(1) Glasački listići koji nisu popunjeni na način predviđen prethodnim člankom 

smatraju se nevažećim i neće se uzimati u obzir prilikom brojanja glasova. 

 

Članak 13. 

(1) Nakon zatvaranja biračkih mjesta, članovi povjerenstava su dužni prebrojati 

glasačke listiće i sastaviti izvješće o provedenim izborima. 

(2) U izvješću je potrebno navesti: 

- Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 

- dan, mjesto i sat održavanja glasovanja 

- ukupan broj glasačkog tijela izborne jedinice 

- broj birača koji je pristupio izborima 

- popis kandidata za koje su birači mogli glasovati 

- raspored kandidata s obzirom na broj dobivenih glasova 

- ukupan broj iskorištenih glasačkih listića, broj nevažećih glasačkih listića, broj 

važećih i broj preostalih, neiskorištenih glasačkih listića 

- potpis članova izbornog povjerenstva. (Obrazac 2) 

(3) Potpisano izvješće izborna povjerenstva su dužna dostaviti Središnjem 

povjerenstvu u roku od 24 sata od zatvaranja birališta zajedno s svim glasačkim 

listićima. 

 

 

 

Članak 14. 

(1) Izabranim kandidatom se smatra onaj kandidat koji je u svojoj izbornoj jedinici 

dobio najveći broj glasova. 

(2) Ukoliko se iz jedne izborne jedinice bira više kandidata, izabrani su oni kandidati 

koji su dobili najveći broj glasova. 

(3) Ukoliko su dva ili više kandidata dobili isti broj glasova te se ne može utvrditi 

predstavnik te izborne jedinice u Senatu provodi se drugi krug glasovanja.  

(4) U drugi izborni krug ulaze samo kandidati s jednakim brojem glasova, a izborna 

povjerenstva su ga dužna provesti na jednak način kao i prvi izborni krug u roku od 2 

dana od dana završetka prvog kruga izbor. 

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

(6) Ukoliko i u drugom izbornom krugu dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova 

izbor će se u toj izbornoj jedinici ponoviti na jednak način u trećem izbornom krugu. 

 

Članak 15. 

(1) Nakon što Središnje povjerenstvo zaprimi izvješća svih povjerenstava osnovanih 

po izbornim jedinicama, dužno je u daljnjem roku od 3 dana sastaviti pisano izvješće 

o rezultatima provedenih izbora i dostavlja rektoru Sveučilišta. Rezultati izbora potom 

se objavljuju na mrežnim stranicama Sveučilišta. 

 

Članak 16. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na mrežnim stranicama. 

 

16. Donošenje Odluke o raspodjeli financijskih sredstava po natječaju za 

financiranje studentskih programa 

 

Senat jednoglasno donosi: 

 



ODLUKU 

o raspodjeli financijskih sredstava 

I. 

Financijska sredstva za financiranje studentskih programa u 2015. godini sukladno 

provedenom natječaju Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 24. veljače 

2015. godine dodjeljuju se u sljedećim iznosima za programe koje provode studentske 

organizacije ili pojedini studenti: 

 

1) 3.900,00 kuna projektu studentice Stefani Veljak sa sveučilišnog interdisciplinarnog 

studija Kultura i turizam – osnivanje redakcije studentskog portala, 

 

2) 8.000,00 kuna projektu Udruge diplomiranih studenta Fakulteta ekonomije i turizma 

„Dr. Mijo Miković“, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – promocija studentske međunarodne 

razmjene ERASMUS, 

 

3) 8.000,00 kuna projektu studentica Sonje Slavuj s Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. 

Mijo Mirković“ – Belgrade Sport Tournament 2015 „BeST“, 

 

4) 9.000,00 kuna projektu Udruge studenta klasične harmonike – međunarodno 

natjecanje harmonikaša Castelfidardo 2015., 

 

5) 6.600,00 kuna projektu studentice Sanje Gobin s Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. 

Mijo Mirković“ – Social Impect – World, 

 

6) 4.600,00 kuna projektu studenta Stefana Grgića s Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. 

Mijo Mirković“ – Međunarodna volonterska praksa „Istra inspirit“. 

 

 

 

II. 

Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i studentska udruga i druga studentska 

organizacija ili pojedinac koji su ostvarili pravo na financiranje svojeg programa na 

temelju ove Odluke, potpisat će ugovor o korištenju sredstava. 

 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

17. i 18. Odluka o statusnoj promjeni Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. 

Mijo Mirković“ i odjela za odgojne i obrazovne znanosti 

 

Senat većinom od šesnaest (16) glasova za uz tri (3) suzdržana glasa donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

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

godine 

 

Članak 1. 

U Statutu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 6. veljače 2013. godine, KLASA: 603-05/13-

01/02-01, URBROJ:380-13-01-1, (u daljem tekstu Statut) u članku 12. stavak 1, mijenja 

se i glasi: 



„1.) Statusne promjene sastavnica sveučilišta pokreću se pisanim prijedlogom rektora ili 

sastavnice sveučilišta.“ 

 

Članak 2. 

U članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi: 

„(2) Rektor može imenovati pomoćnike, savjetnike, stalna i povremena povjerenstva ili 

radne grupe za obavljanje pojedinih poslova iz svog djelokruga te druga savjetodavna 

tijela. Broj pomoćnika, savjetnika ,članova povjerenstva ,radnih grupa te drugih stalnih 

savjetodavnih tijela , djelokrug njihova rada kao i naknada za njihov rad, određuje se 

posebnom odlukom.“ 

 

Članak 3. 

U članku 26. stavku 4., poslije riječi Sveučilišta, zarez i riječi“ čelnici drugih sastavnica“ 

brišu se. 

 

Članak 4. 

U članku 37. stavku 2., poslije riječi „sastavnica“ riječi “koja ispunjava sljedeće uvjete:“ 

brišu se. 

 

 

Članak 5. 

U članku  38. stavak 1. mijenja se i glasi: 

1)“Znanstveno-nastavne, odnosno umjetničko –nastavne sastavnice su: 

-Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, 

-Muzička akademija u Puli. 

-Filozofski fakultet, 

-Fakultet za obrazovne i odgojne znanosti, 

-Odjel za studij na talijanskom jeziku, 

-Odjel za  biomedicinske i zdravstvene studije 

-Odjel za interdisciplinarne studije i 

-Odjel za informatiku i računarstvo.“ 

  

Članak 5. 

U članku 53. stavku 2. iza riječi „umjetničko-nastavnoj sastavnici“ stavlja se točka, a 

ostatak teksta briše se. 

 

Članak 6. 

U članku 57. stavku 2.,  iza riječi „umjetničkoj grani“ stavlja se točka, a ostatak teksta 

briše se. 

 

Članak 7. 

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

snagu danom donošenja. 

 

 

Senat 2/3 većinom od petnaest (15) glasova za, uz četiri (4) suzdržana glasa prihvaća 

statusne promjene Sveučilišta i prijedlog da se sastavnice Fakultet ekonomije i turizma 

„Dr. Mijo Mirković“ i Odjel za odgojne i obrazovne osnuju fakulteti s pravnom osobnošću. 

Glasovanje se provodi za svaku sastavnicu posebno. 

 



Provedenim glasovanjem Senat donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

O STATUSNOJ PROMJENI USTANOVE 

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI 

 

                                                                            Članak 1. 

Ovom se Odlukom mijenja pravni status ustanove Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (dalje u 

tekstu: Sveučilište) na način da se Sveučilište dijeli na više ustanova i to: 

1. SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI, Zagrebačka 30, 52100 Pula, OIB:61738073226, 

2. FAKULTET EKONOMIJE I TURIZMA "DR. MIJO MIRKOVIĆ", Preradovićeva 1, 52100 

Pula, OIB: ___________, (dalje u tekstu: FET) i  

3. FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, I. Matetića Ronjgova 1, 52100 Pula, 

OIB: ___________, (dalje u tekstu: FOOZ).                                                                         

 

 

Članak 2. 

Djelatnost i poslovanje Sveučilišta utvrđeno je Zakonom o osnivanju Sveučilišta u Puli 

(Narodne novine 111/06).  

 

Članak 3. 

FET je ustanova, javno visoko učilište i sastavnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 

FET obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković".  

Osnivač FET-a je Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (dalje u tekstu: Sveučilište), OIB: 

61738073226, Zagrebačka 30, 52100 Pula. 

 

Članak 4. 

FOOZ  je ustanova, javno visoko učilište i sastavnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 

FOOZ obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.  

Osnivač FOOZ-a je Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (dalje u tekstu: Sveučilište), OIB: 

61738073226, Zagrebačka 30, 52100 Pula. 

                                                                             

Članak 5. 

Predmet poslovanja – djelatnost FET-a i FOOZ-a (dalje u tekstu: fakultet) je: 

• ustrojavanje i izvođenje sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih 

studija, 

• ustrojavanje i izvođenje stručnih studija u skladu sa zakonom koji regulira visoko 

obrazovanje, 

• ustrojavanje i izvođenje programa stalnoga stručnog usavršavanja, 

• obavljanje znanstvenog i visokostručnog rada uz uvjete utvrđene posebnim propisima 

• izdavačka, bibliotečna i informatička djelatnost za potrebe nastave te znanstvenog i 

stručnog rada, 

• izrada stručnih mišljenja i vještačenja. 

Fakultet obavlja i druge djelatnosti koje služe obavljanju registrirane djelatnosti koje se 

obavljaju u manjem opsegu, a čija djelatnost osigurava cjelovitost sustava znanosti i 

visokog obrazovanja. 

  

                                                                            Članak 6. 



Tijela fakulteta su dekan i fakultetsko vijeće te druga tijela predviđena Statutom 

Sveučilišta, fakulteta ili drugim općim aktom.                                                                              

 

Članak 7. 

Dekan je čelnik i voditelj fakulteta, predstavlja i zastupa fakultet. 

Dekan ima prava i obaveze sukladno statutu Sveučilišta i statutu fakulteta, odgovoran je 

za zakonitost, provedbu statuta i odluka sveučilišnih tijela na fakultetu. 

Dekana fakulteta bira i razrješava fakultetsko vijeće na način i u postupku utvrđenim 

Zakonom, Statutom Sveučilišta i Statutom fakulteta. 

 

Članak 8. 

Dekanu u radu pomažu prodekani te druga tijela utvrđena Statutom. 

Broj prodekana, njihove obveze i ovlasti te postupak izbora i razrješenja pobliže se 

uređuje Statutom fakulteta. 

 

Članak 9. 

Dekan ima pravo poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun fakulteta u vrijednosti do 

__________ kuna. 

Za pravne radnje u vrijednosti iznad __________ kuna dekanu je potrebna prethodna 

suglasnost Senata. 

 

Članak 10. 

Fakultetsko vijeće je stručno tijelo fakulteta. 

Fakultetsko vijeće čine nastavnici, suradnici, studenti i predstavnik zaposlenika. Sastav i 

način izbora članova pobliže se utvrđuje Statutom fakulteta ili drugim općim aktom, 

sukladno Zakonu i Statutu Sveučilišta. 

Dekan  i prodekani su članovi fakultetskog vijeća po položaju. 

 

Članak 11. 

Fakultetsko vijeće:  

 - donosi odluke o akademskim, znanstvenim, umjetničkim i stručnim pitanjima,  

 - bira i razrješuje dekana i prodekane,  

 - donosi Statut i druge opće akte u nadležnosti Vijeća,  

 - obavlja druge poslove utvrđene Statutom Sveučilišta i Statutom fakulteta ili drugim 

općim aktom. 

 

Članak 12. 

Sredstva za osnivanje i početak rada fakulteta osiguravaju se iz državnog proračuna - 

proračuna Sveučilišta u Puli. 

Sredstva za redovnu djelatnost fakulteta osiguravaju se iz državnog proračuna - 

proračuna Sveučilišta u Puli. 

 

Članak 13. 

Fakultet nema za cilj stjecanje dobiti.  

Ukoliko fakultet obavljanjem svoje djelatnosti ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava za 

obavljanje i razvoj djelatnosti fakulteta. 

 

Članak 14. 

Za svoje obveze fakultet odgovara cjelokupnom svojom imovinom. 

Sveučilište odgovara solidarno i neograničeno za obveze fakulteta. 



 

Članak 15. 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli podnijet će Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, 

odnosno Agenciji za znanost i visoko obrazovanje zahtjev za izdavanje dopusnice za 

obavljanje djelatnosti, odnosno suglasnost na osnivanje fakulteta kao javne ustanove 

(pravne osobe). 

FET će preuzeti izvođenje studija: 

- 

- 

- 

FOOZ će preuzeti izvođenje studija:  

- 

- 

- 

 

Članak 16. 

Pripremne radnje za početak obavljanja djelatnosti FET-a, a naročito radnje vezane za 

upis fakulteta u sudski registar, upisnik visokih učilišta i drugih javnih knjiga kao i radnje 

vezane za donošenje privremenog statuta Fakulteta (uz suglasnost osnivača), 

konstituiranje Fakultetskog vijeća te sklapanje novih ugovora o radu s zaposlenicima FET-

a provesti će ___________ (privremeni dekan). 

Pripremne radnje za početak obavljanja djelatnosti FOOZ-a, a naročito radnje vezane za 

upis fakulteta u sudski registar, upisnik visokih učilišta i drugih javnih knjiga kao i radnje 

vezane za donošenje privremenog statuta Fakulteta (uz suglasnost osnivača), 

konstituiranje Fakultetskog vijeća te sklapanje novih ugovora o radu s zaposlenicima 

FOOZ-a provesti će ___________ (privremeni dekan). 

 

Članak 17. 

FET i FOOZ pravni su sljednici Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 

Danom upisa FET-a i FOOZ-a u sudski registar nadležnog trgovačkog suda FET i FOOZ 

preuzimaju sve poslove, opremu, arhive, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i 

obveze Sveučilišta koja se neposredno odnose na FET i FOOZ. 

Vrijednost sredstava za rad, financijskih sredstava, poslova i opreme iz prethodnog 

stavka utvrdit će se po dobivanju suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 

na ovu odluku, a prije upisa u sudski registar.   

 

Članak 18. 

FET može početi obavljati djelatnost danom upisa u sudski registar nadležnog trgovačkog 

suda.                                                         

FOOZ može početi obavljati djelatnost danom upisa u sudski registar nadležnog 

trgovačkog suda. 

 

19. Imenovanje povjerenstva za utvrđivanje opravdanosti provođenja 

statusnih promjena i osnivanje: 

- Odjela za interdisciplinarne znanost 

- Odjela za prirodne, biomedicinske i zdravstvene znanosti 

- Odjela za informacijsko-tehničke znanosti 

 

Senat većinom od sedamnaest (17) glasova za, uz jedan (1) suzdržani glas donosi 

sljedeće odluke: 



 

ODLUKU 

o imenovanju povjerenstva za utvrđivanje opravdanosti provođenja statusnih promjena 

I. 

Imenuje se povjerenstvo za utvrđivanje opravdanosti osnivanja Odjela za 

interdisciplinarne studije, nove znanstveno-nastavne sastavnice Sveučilišta Jurja Dobrile 

u Puli u sljedećem sastavu:  

1. Doc. dr. sc. Mauro Dujmović 

2. Prof. dr. sc. Rita Scotti Jurić 

3. Prof. dr. sc. Danijela Križman Pavlović, kao predstavnica Senata Sveučilišta 

4. Izv. prof. dr. sc. Valnea Delbianco, kao predstavnica Senata Sveučilišta 

5. Izv. prof. dr. sc. Moira Kostić Bobanović, kao predstavnica Sveučilišnog savjeta 

 

II. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

ODLUKU 

o imenovanju povjerenstva za utvrđivanje opravdanosti provođenja statusnih promjena 

I. 

Imenuje se povjerenstvo za utvrđivanje opravdanosti osnivanja Odjela za biomedicinske i 

zdravstvene studije, nove znanstveno-nastavne sastavnice Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 

u sljedećem sastavu:  

1. Doc. dr. sc. Mauro Štifanić 

2. Izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić 

3. Doc. dr. sc. Maurizio Levak, kao predstavnik Senata Sveučilišta 

4. Doc. dr. sc. Mirjana Radetić Paić, kao predstavnica Senata Sveučilišta 

5. Viviana Benussi, kao predstavnica Sveučilišnog savjeta 

 

II. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

ODLUKU 

o imenovanju povjerenstva za utvrđivanje opravdanosti provođenja statusnih promjena 

I. 

Imenuje se povjerenstvo za utvrđivanje opravdanosti osnivanja Odjela za informatiku i 

računarstvo, nove znanstveno-nastavne sastavnice Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u 

sljedećem sastavu:  

 

1. Prof. dr. sc. Vanja Bevanda,  

2. Prof. dr. sc.  Nevenka Tatković,  

3. Izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić, kao predstavnik Senata Sveučilišta 

4. Izv. prof. dr. sc. Robert Zenzerović, kao predstavnik Senata Sveučilišta 

5. Elvira Krizmanić Marjanović, kao predstavnica Sveučilišnog savjeta 

 

II. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

20. Izmjene Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 



 

Budući da se o ovoj točki dnevnog reda se glasovalo tijekom Ad 17, prelazi se na sljedeću 

točku Dnevnog reda. 

 

21. Utvrđivanje modela participacije studenata 

 

Senat većinom od šesnaest (16) glasova za uz jedna (1) suzdržani glas donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Odluke (KLASA: 003-08/12-02/45-01, URBROJ: 380-12-01-1 i KLASA: 

003-08/14-02/48-01, URBROJ: 380-14-01-1) 

I. 

U točki III. Odluke KLASA: 003-08/12-02/45-01, URBROJ: 380-12-01-1 od 10. rujna 

2012. godine i KLASA: 003-08/14-02/48-01, URBROJ: 380-14-01-1 od 28. ožujka 2014. 

godine stavak 3. se mijenja i glasi: 

„Redoviti studenti koji u jednoj akademskoj godini ostvare od 42 do 54 ECTS boda dužni 

su prilikom upisa u sljedeću akademsku godinu platiti participaciju u školarini u iznosu 

koji se određuje prema sljedećem modelu: 

 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na mrežnim stranicama Sveučilišta, a 

primjenjuje se od akademske godine 2015./2016. 

U ostalim dijelovima Odluka KLASA: 003-08/12-02/45-01, URBROJ: 380-12-01-1 od 10. 

rujna 2012. godine i KLASA: 003-08/14-02/48-01, URBROJ: 380-14-01-1 od 28. ožujka 

2014. godine ostaje neizmijenjena 

 

22. Imenovanje predstavnika studenata u GOK-u 

 

Senat jednoglasno donosi: 

 

ODLUKU 

o izmjeni Odluke 

KLASA: 003-08/13-02/102-01, URBROJ: 380-13-01-1 od 16. prosinca 2013. godine i 

KLASA: 003-08/14-02/120-01, URBROJ: 380-14-01-1 od 27. studenog 2014. godine 

 

I. 

Ostvareni ECTS bodovi 

u jednoj akademskoj 

godini 

Područja znanosti i umjetnosti 

Studijski programi 

u području 

društvenih i 

humanističkih 

znanosti 

Studijski programi u 

umjetničkom 

području 

Studijski programi 

u području 

prirodnih znanosti 

ECTS bodovi Iznos participacije u školarini (u kunama) 

od 42 do 45 4.850 8.150 6.500 

od 46 do 48 3.650 6.150 4.900 

od 49 do 51 3.050 5.100 4.100 

od 52 do 54 1.850 3.100 2.500 



Odluka Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 16. prosinca 2013. (KLASA: 003-08/13-

02/102-01, URBROJ: 380-13-01-1) i 27. studenog 2014. godine (KLASA: 003-08/14-

02/120-01, URBROJ: 380-14-01-1) kojom su imenovani članovi Glavnog odbora za 

kvalitetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli točka 8. mijenja se i glase: 

„8. Josip Šajrih, predstavnik studenata“. 

 

II. 

U svemu ostalom Odluka Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 16. prosinca 2013. 

(KLASA: 003-08/13-02/102-01, URBROJ: 380-13-01-1) i 27. studenog 2014. godine 

(KLASA: 003-08/14-02/120-01, URBROJ: 380-14-01-1) kojom su imenovani članovi 

Glavnog odbora za kvalitetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli ostaje neizmijenjena. 

 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

 

23. Odluka o izboru u znanstveno-nastavano zvanje i na radno mjesto 

docenta za dr. sc. Nikolu Vojnovića 

 

Senat jednoglasno donosi: 

 

ODLUKU 

o imenovanju člana na radno mjesto docenta 

 

Dr. sc. Nikola Vojnović,  izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 

docenta iz interdisciplinarnog područja znanosti, polje geografija, grana društvena 

geografija na sveučilišnom studiju Kultura i turizam. 

 

Izbor imenovanog vrši se na vrijeme od pet godina. 

 

24. Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment – izmjena uvjeta upisa 

u studijskom programu 

 

Senat jednoglasno donosi: 

 

ODLUKU 

I. 

Mijenjaju se uvjeti upisa na združeni poslijediplomski sveučilišni studijski program 

Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment predviđeni u točki 2.6. elaborata 

sveučilišnog poslijediplomskog međunarodnog doktorskog studija „Međunarodni 

ekonomski odnosi i menadžment”. 

 

II. 

Izmijenjeni uvjeti upisa čine sastavni dio ove Odluke. 

 

25. Donošenje odluke o osnivanju preddiplomskog studijskog programa 

Japanski jezik i kultura 

 

Senat jednoglasno donosi: 

 

 



ODLUKU 

Osniva se preddiplomski sveučilišni studijski program Japanski jezik i kultura. 

Nositelj studijskog programa: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. 

Izvođač studijskog programa: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. 

 

Studijski program traje tri (3) godine i njegovim završetkom se stječe 180 ECTS 

bodova. 

 

Završetkom studijskog programa stječe se akademski naziv: 

prvostupnik/prvostupnica japanskog jezika i kulture. 

 

Mjesto izvođenja studijskog programa: Pula. 

 

26. Razno 


