
SENAT SVEUČILIŠTA JURJA DOBRILE U PULI 

Zagrebačka 30, 52100 Pula 

 

33. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA JURJA DOBRILE U PULI 

održana u četvrtak 27. studenog 2014. godine 

 

Početak sjednice 12.00 sati 

Završetak sjednice 14.15 sati 

DNEVNI RED 

1. Potvrđivanje zapisnika s 32. sjednice Senata 

2. Prihvaćanje devetomjesečnog Financijskog izvještaja Sveučilišta 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

Prihvaća se devetomjesečni periodični Financijski izvještaj za razdoblje od siječnja do 

rujna 2014. godine. 

Financijski izvještaj za navedeno razdoblje čini sastavni dio ove Odluke. 

 

II. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

3. Donošenje Odluke o imenovanju Tima za izradu razvojne strategije 

Sveučilišta 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću:   

 

ODLUKU 

I. 

Osniva se Tim za izradu Razvojne strategije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (u daljnjem 

tekstu: Razvojna strategija Sveučilišta). 

 

Voditeljem Tima za izradu Razvojne strategije Sveučilišta imenuje se prof. dr. sc. Marinko 

Škare. 

 

Predstavnikom Rektorata u Timu za izradu Razvojne strategije Sveučilišta i suvoditeljem 

Tima imenuje se izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić, prorektor za međunarodnu suradnju 

Sveučilišta. 

 

Članovima Tima za izradu Razvojne strategije Sveučilišta imenuju se i čelnici sastavnica 

Sveučilišta te voditelji samostalnih sveučilišnih studija. 

 

II. 



Rektor Sveučilišta će do kraja 2014. godine na prijedlog voditelja Tima za izradu 

Razvojne strategije imenovati stručne suradnike koji će zajedno s voditeljem, čelnicima 

sastavnica, voditeljima studija i predstavnikom Rektorata činiti Tim za izradu Razvojne 

strategije Sveučilišta. 

 

III. 

Razvojna strategija Sveučilišta izrađuje se za razdoblje od 2016. godine do 2021. godine. 

 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

4. Donošenje Odluke o osnivanju združenog poslijediplomskog sveučilišnog 

studija 

 

Senat većinom od šesnaest (16) glasova za uz jedan (1) suzdržani glas i jedan (1) 

glas protiv donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

Osniva se združeni poslijediplomski sveučilišni studijski program Međunarodni ekonomski 

odnosi i menadžment. 

Nositelj studijskog programa: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. 

Izvođači studijskog programa: 

- Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 

- Ekonomická univerzita v Bratislave  

- Széchenyi István university, in Győr  

- u suradnji s administrativnim i organizacijskim partnerom Veleučilištem 

Burgenland (Fachhochschule Burgenland, Eisenstadt). 

 

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

 

Završetkom studijskog programa stječe se akademski stupanj: doktor/doktorica 

znanosti. 

 

Mjesta izvođenja studijskog programa: 

- Pula, 

- Bratislava, 

- Sopron i 

- Eisenstadt. 

 

5. Donošenje Odluke o osnivanju sveučilišnog diplomskog studija Informatika 

 

Senat većinom od petnaest (15) glasova za uz dva (2) suzdržana glasa i jedan (1) 

glas protiv donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

Osniva se diplomski sveučilišni studijski program Informatika. 



Nositelj studijskog programa: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. 

Izvođač studijskog programa: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. 

 

Studijski program traje dvije (2) godine i njegovim završetkom se stječe 120 ECTS 

bodova. 

 

Završetkom studijskog programa stječe se akademski naziv: magistar/magistra 

informatike. 

 

Mjesto izvođenja studijskog programa: Pula. 

 

6. Prihvaćanje Plana izdavačke djelatnosti za 2015. godinu 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

Donosi se godišnji plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 2015. 

godinu. 

 

Godišnji plan izdavačke djelatnosti je sastavni dio ove Odluke. 

 

7. Izmjene Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

 

ODLUKU 

o izmjeni 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; KLASA: 003-08/14-02/54-01, URBROJ: 380-14-01-1 

od 28. ožujka 2014. godine;  KLASA: 003-05/13-01/02-01, URBROJ: 380-14-01-3 od 30. 

rujna 2014. godine i KLASA: 003-05/13-01/02-01, URBROJ: 380-14-01-01-4 od 22. 

listopada 2014. godine – pročišćeni tekst) riječi: „Odjel za humanističke znanosti“ 

zamjenjuju se riječima „Filozofski fakultet“ u odgovarajućem padežu. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka o izmjeni Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli stupa na snagu osmog dana 

od dana objave na mrežnim stranicama Sveučilišta. 

 

8. a) Prihvaćanje Izvješća o radu Glavnog odbora za kvalitetu (akademska 

godina 2013./2014) 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

I. 



Prihvaća se Izvješće o radu Glavnog odbora za kvalitetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 

akademsku godinu 2013./2014. 

Izvješće o radu Glavnog odbora za kvalitetu za akademsku godinu 2013./2014. čini 

sastavni dio ove Odluke. 

 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

    b) Prihvaćanje Izvješća o radu Ureda za kvalitetu (akademska godina 

2013./2014.) 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

I. 

Prihvaća se Izvješće o radu Ureda za kvalitetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 

akademsku godinu 2013./2014. 

Izvješće o radu Ureda za kvalitetu za akademsku godinu 2013./2014. čini sastavni dio 

ove Odluke. 

 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

    c) Prihvaćanje Plana aktivnosti Ureda za kvalitetu za akademsku godinu 

2014./2015. godinu 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

I. 

Prihvaća se Plan aktivnosti Ureda za kvalitetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 

akademsku godinu 2014./2015. 

Plan aktivnosti Ureda za kvalitetu čini sastavni dio ove Odluke 

 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

9. a) Izbor člana Sveučilišnog savjeta iz redova nastavnika u znanstveno-

nastavnom i umjetničko-nastavnom zvanju 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

 

Članak 1. 

Doc. dr. sc. Iva Blažević izabire se članicu Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Jurja Dobrile u 

Puli.  

 

Članak 2. 



Mandat doc. dr. sc. Ive Blažević traje do isteka mandata postojećeg saziva Sveučilišnog 

savjeta. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

     b) Imenovanje člana Sveučilišnog savjeta iz redova studenata 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

ODLUKU 

 

Članak 1. 

Endi Glavinić imenuje se predstavnikom studenata u Sveučilišnom savjetu Sveučilišta 

Jurja Dobrile u Puli.  

 

Članak 2. 

Mandat Endija Glavinića traje do isteka mandata postojećeg saziva Sveučilišnog savjeta. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

10. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu rektora Sveučilišta Jurja 

Dobrile u Puli 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

I. 

Prihvaća se Izvješće rektora o radu i poslovanju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 

razdoblje od listopada 2013. godine do rujna 2014. godine.  

 

II. 

Izvješće rektora o radu i poslovanju Sveučilišta sastavni je dio ove Odluke. 

 

11. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješće o radu čelnika znanstveno-

nastavnih odnosno umjetničko-nastavanih sastavnica Sveučilišta 

 

Senat jednoglasno prihvaća oba izvješća i donosi sljedeće: 

 

ODLUKU 

Prihvaća se Izvješće o radu i poslovanju dekanice Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo 

Mirković“, prof. dr. sc. Danijele Križman Pavlović za razdoblje od 1. listopada 2013. 

godine do 30. rujna 2014. godine. 

 

Izvješće dekanice Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ sastavni je dio ove 

Odluke. 

 

i  

 

ODLUKU 



Prihvaća se Izvješće o radu i poslovanju pročelnice Odjela za humanističke znanosti, izv. 

prof. dr. sc. Valnee  Delbianco za razdoblje od 1. listopada 2013. godine do 30. rujna 

2014. godine. 

 

Izvješće pročelnice Odjela za humanističke znanosti sastavni je dio ove Odluke. 

 

12. a) Imenovanje predstavnika studenta u Odbor za nastavu i studente na 

Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli 

       b) Imenovanje vanjskog člana u Odbor za nastavu i studente Sveučilišta 

Jurja Dobrile u Puli 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

o izmjeni Odluke o imenovanju članova Odbora za nastavu i studente 

I. 

U točki I. Odluke o imenovanju članova Odbora za nastavu i studente (KLASA: 003-

08/14-02/17-01, URBROJ: 380-14-01-1 od 27. siječnja 2014. godine i KLASA: 003-

08/14-02/17-01, URBROJ: 380-14-01-3 od 27. svibnja 2014. godine) točke 7. i 8. 

mijenjaju se i glase: 

„7. Daniel Bedrina, predstavnik studenata 

8. Davor Jačimović, predstavnik studenata“. 

U točki I. Odluke dodaje se nova točka 9. koja glasi: „Valter Ilić, univ. spec. oec., vanjski 

član“. 

 

II. 

U svemu ostalom Odluka o imenovanju članova Odbora za nastavu i studente (KLASA: 

003-08/14-02/17-01, URBROJ: 380-14-01-1 od 27. siječnja 2014. godine i KLASA: 003-

08/14-02/17-01, URBROJ: 380-14-01-3 od 27. svibnja 2014. godine)  ostaje 

neizmijenjena. 

 

13. Imenovanje predstavnika studenta u Glavni odbor za kvalitetu Sveučilišta 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

o izmjeni Odluke od 16. prosinca 2013. godine  

(KLASA: 003-08/13-02/102-01, URBROJ: 380-13-01-1) 

 

U točki I. Odluke Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 16. prosinca 2013. (KLASA: 

003-08/13-02/102-01, URBROJ: 380-13-01-1) kojom su imenovani članovi Glavnog 

odbora za kvalitetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli točke 7. i 8. mijenjaju se i glase: 

„7. Aida Muratagić, predstavnica studenata 

  8. Marin Mileusnić, predstavnik studenata“. 

U točki I. broj „9“ ispred riječi „Tina Trošt“ zamjenjuje se brojem „10“. 

U točki I. broj „10“ ispred riječi „Greta Terman“ zamjenjuje se brojem „11“. 

 

II. 

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

(KLASA: 003-08/13-02/102-01, URBROJ: 380-13-01-1) kojom su imenovani članovi 

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



 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

14. Izmjene i dopune Pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima 

na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeći: 

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA 

PRAVILNIKA O POSLIJEDIPLOMSKIM SPECIJALISTIČKIM STUDIJIMA 

SVEUČILIŠTA JURJA DOBRILE U PULI 

  

Članak 1. 

(1) U Pravilniku o poslijediplomskim specijalističkim studijima Sveučilišta Jurja Dobrile u 

Puli (KLASA: 003-05/14-01/07-01, URBROJ: 380-14-01-1, od 30. rujna 2014. godine) 

članak 34. stavak 2. mijenja se i glasi:  

„Ovaj Pravilnik primjenjuje se na studente koji od akademske godine 2014./2015. 

upisuju poslijediplomski specijalistički studij na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli“. 

Stavak 3. u članku 34. se briše. 

 

Članka 2. 

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

 

15. Prethodna suglasnost za osnivanje Centra za europska istraživanja pri FET-u 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

I. 

Daje se prethodna suglasnost Fakultetskom vijeću Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. 

Mijo Mirković“ za osnivanje „Centra za europska istraživanja“ (akronim: CEIPU) pri 

Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“. 

 

II. 

Odluka se dostavlja Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ na daljnje nadležno 

postupanje. 

 

III. 

Prijedlog osnivanja „Centra za europska istraživanja“ čini sastavni dio ove Odluke. 

 

16. Prijedlog Pravilnika o stjecanju pedagoških kompetencija 

 

 

17. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti rektoru za stjecanje nekretnine 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti 



I. 

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

OIB: 98160121482 za sklapanje poslova o stjecanju nekretnine k.č. 1258 ZGR. k.o. Pula, 

na kojem će se nalaziti budući Sveučilišni kampus. 

  

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

18. Odluka o odobrenju završetka studija studentima koji studiraju 10 ili više 

godina.  

 

Senat nije prihvatio sljedeći prijedlog Odluke: 

 

I. 

Studentima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, upisanim na sveučilišne dodiplomske studije 

(predbolonjski sustav studiranja) rektor Sveučilišta iznimno može odobriti završetak 

studija po upisanom studijskom programu. 

Rok za završetak studija po upisanom studijskom programu je 31. prosinac 2015. 

godine. 

 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

19. Razno 

 

 

 


