
SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI 

Zagrebačka 30, 52100 Pula 

 

26. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA JURJA DOBRILE U PULI 

održana u ponedjeljak 26. siječnja 2014. godine 

 

Početak sjednice 10.00 sati 

Završetak sjednice 13.00 sati 

DNEVNI RED: 

1. Potvrđivanje zapisnika 25. sjednice Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli  

 

2. Izvješće o realizaciji Plana izdavačke djelatnosti za 2013. godinu 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

I 

Prihvaća se Izvješće o realizaciji Plana izdavačke djelatnosti za 2013. godinu. 

 

II 

Izvješće o realizaciji Plana izdavačke djelatnosti u tabelarnom prikazu sastavni je dio ove 

Odluke. 

 

3. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Odbora za izdavačku 

djelatnost 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

o izmjeni Odluke KLASA: 003-08/13-02/25-01; URBROJ: 380-13-01-1 

I. 

U Odluci KLASA: 003-08/13-02/25-01; URBROJ: 380-13-01-1 od 27. ožujka 2013. kojom 

se imenuju članovi Odbora za izdavačku djelatnost mijenja se točka I.5. i glasi: «Doc. dr. 

sc. Kristina Riman, kao predstavnica Odjela za odgojne i obrazovne znanosti».  

 

U točki I. stavak 2. briše se. 

 

II. 

U svemu ostalom Odluka KLASA: 003-08/13-02/25-01; URBROJ: 380-13-01-1 od 27. 

ožujka 2013. ostaje neizmijenjena. 

 

 

4. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za razmatranje 

prijedloga i davanje mišljenja – professor emeritus 



 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

 

ODLUKU 

o izmjeni Odluke KLASA: 003-08/11-02/77-01; URBROJ: 380/11-01/-1 

i KLASA: 003-08/13-02/24-01; URBROJ: 380-13-01-1 

 

I. 

U Odluci KLASA: 003-08/11-02/77-01; URBROJ: 380/11-01/-1 od 15. prosinca 2011. 

godine i KLASA: 003-08/13-02/24-01; URBROJ: 380-13-01-1 od 27. od ožujka 2013. 

godine o imenovanju stalnog Povjerenstva za razmatranje prijedloga i davanje mišljenja 

o prijedlozima za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus točka I.6 mijenja se i glasi: 

«prof. dr. sc. Rita Scotti Jurić s Odjela za studij na talijanskom jeziku».  

 

II. 

U svemu ostalom Odluka KLASA: 003-08/11-02/77-01; URBROJ: 380/11-01/-1 i KLASA: 

003-08/13-02/24-01; URBROJ: 380-13-01-1 ostaje neizmijenjena. 

 

5. Predlaganje kandidata za predsjednika i šesnaest članova Nacionalnog 

vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj 

 

Senat većinom od petnaest (15) glasova za, uz jedan (1) suzdržani glas donosi 

sljedeću: 

 

ODLUKU 

I. 

Prof. dr. sc. Lovre Božina i prof. mr. art. Bashkim Shehu predlažu se za kandidate za 

predsjednika i šesnaest članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i 

tehnološki razvoj. 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

6. Predlaganje kandidata za članove Odbora za etiku u znanosti i visokom 

obrazovanju 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

I. 

Prof. dr. sc. Ines Kersan-Škabić i prof. mr. art. Massimo Brajković predlažu se za 

kandidate za članove Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju. 

 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

7. Potvrda izbora pročelnika Odjela za odgojne i obrazovne znanosti 

 

Senat većinom od petnaest (15) glasova za, uz jedan (1) suzdržani glas donosi 

sljedeću: 



 

ODLUKU 

I. 

Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Fulvia Šurana za pročelnika Odjela za odgojne i obrazovne 

znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 

 

II. 

Mandat pročelnika Odjela za odgojne i obrazovne znanosti započinje 28. siječnja 2014. 

godine i traje do 27. siječnja 2016. godine. 

 

8. Potvrda izbora pročelnice Odjela za studij na talijanskom jeziku 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

I. 

Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Neale Ambrosi-Randić za pročelnicu Odjela za studij 

na talijanskom jeziku Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 

 

II. 

Mandat pročelnice Odjela za studij na talijanskom jeziku započinje 28. siječnja 2014. 

godine i traje do 27. siječnja 2016. godine. 

 

9. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izbora 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. Izv. prof. dr. sc. Jasmina Gržinić, predsjednica Izbornog povjerenstva 

2. Doc. dr. sc. Mauro Štifanić, član 

3. Doc. dr. sc. Sandra Tamaro, članica 

 

III. 

Postupak kandidiranja i prikupljanja prijedloga kandidata za člana Savjeta traje do 28. 

veljače 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 5. ožujka 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. 

 

10. Donošenje Odluke o izboru člana Sveučilišnog savjeta 

 

Senat donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

 

Članak 1. 

Izv. prof. dr. sc. Moira Kostić-Bobanović izabire se članicu Sveučilišnog savjeta 

Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.  

 

Članak 2. 

Mandat izv. prof. dr. sc. Moire Kostić-Bobanović traje do isteka mandata postojećeg 

saziva Sveučilišnog savjeta. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti rektoru za oročenje 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

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

oročavanje sredstava depozita u Zagrebačkoj banci, i to: 

- s IBAN-a Sveučilišta HR1923600001101931377 

 iznos od 3.000.000,00 kuna, u trajanju od 57 dana, od 28. siječnja 2014. godine 

do 25. ožujka 2014. godine te iznos od 1.000.000,00 kuna u trajanju od 32 dana, 

od 28. siječnja 2014. godine do 28. veljače 2014. godine 

 

- s IBAN-a Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" 

HR3123600001500111214 



 iznos od 1.500.000,00 kuna, u trajanju od 57 dana, od 28. siječnja 2014. godine 

do 25. ožujka 2014. godine te iznos od iznosi od 500.000,00 kuna u trajanju od 38 

dana, od 28. siječnja 2014. godine do 6. ožujka 2014. godine 

 

- s IBAN-a Odjela za odgojne i obrazovne znanosti HR3523600001500111239 

 iznos od 1.000.000,00 kuna, u trajanju od 57 dana, od 28. siječnja 2014. godine 

do 25. ožujka 2014. godine te iznos od 500.000,00 kuna u trajanju od 32 dana, od 

28. siječnja 2014. godine do 28.veljače 2014. godine, 

 

odnosno u sveukupnom iznosu od 7.500.000,00 kuna. 

 

12. a) Donošenje Odluke o utvrđenju konačnog iznosa za tekuće donacije u 

2013. g.  

a. b) Donošenje Odluke o utvrđenju konačnih troškova  poslovanja u 

2013. g. 

b. c) Donošenje Odluke o utvrđenju konačnog iznosa troškova plaća, 

materijalnih prava i naknada za rad u 2013. g. 

13. a) Donošenje Odluke o utvrđenju okvirnog iznosa za tekuće donacije za 

2014. g.  

a. b) Donošenje Odluke o utvrđenju okvirnih troškova  poslovanja za 

2014. g. 

b. c) Donošenje Odluke o utvrđenju okvirnog iznosa troškova plaća, 

materijalnih prava i naknada za rad za 2014.g. 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeće: 

ODLUKU 

I. 

Utvrđuje se konačni iznos za tekuće donacije (konto 3811) u 2013. godini u ukupnom 

iznosu od 46.000,00 kuna. 

       II. 

Raspored troškova za tekuće donacije je sljedeći: 

 Studentski programi 46.000,00 kuna 

 

III. 

Ova Odluka primjenjuje se sukladno odredbama Zakona o izvršavanju Državnog 

proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu («Narodne novine», broj 139/12). 

 

 

ODLUKU 

I. 

Utvrđuju se konačni iznosi troškova poslovanja za 2013. godinu u ukupnom iznosu od 

1.877.304,00 kuna i to prema sljedećim rashodima: 

 

- Redoviti troškovi poslovanja (konto 32-34): 842.018,00 kuna 

- Troškovi investicijskog održavanja (konto 3232, 3224): 215.042,00 kuna 



- Naknada za prijevoz zaposlenika (3212): 795.115,00 kuna  

- Zdravstveni pregledi zaposlenika (3236): 25.129,00 

  

II. 

Ova Odluka primjenjuje se sukladno odredbama Zakona o izvršavanju Državnog 

proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu («Narodne novine», broj 139/12). 

 

 

ODLUKU  

I. 

Utvrđuje se konačni iznos troškova plaća, materijalnih prava i naknada za rad u 2013. 

godini u ukupnom iznosu od 36.845.365,51 kuna. 

 

Iznos prethodnog stavka čine: 

- troškovi za stalno zaposlene (za znanstveno-nastavna i umjetničko nastavna 

zvanja, nastavna zvanja, suradnička zvanja, stručna zvanja, tehničare i laborante 

i za administrativno, tehničko i pomoćno osoblje): 36.329.334,55 kuna, 

- troškovi za naknadu za rad vanjskih suradnika u iznosu: 290.463,63 kuna, 

- troškovi za materijalna prava zaposlenika: 225.567,33 kuna. 

 

II. 

Ova Odluka primjenjuje se sukladno odredbama Zakona o izvršavanju Državnog 

proračuna  za 2013. godinu («Narodne novine», broj:139/12.). 

 

 

ODLUKU  

I. 

Utvrđuje se okvirni iznos za tekuće donacije (konto 3811) u 2014. godini u ukupnom 

iznosu od 99.000,00 kuna. 

 

II. 

Raspored troškova za tekuće donacije je sljedeći: 

 Studentski programi 99.000,00 kuna 

 

III. 

Ova Odluka se primjenjuje sukladno Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike 

Hrvatske u 2014. godini («Narodne novine», broj 152/13). 

 

 

ODLUKU 

I. 

Utvrđuju se okvirni iznosi troškova poslovanja za 2014. godinu u ukupnom iznosu od 

1.579.443,00 kuna i to prema sljedećim rashodima: 

 

- Redoviti troškovi poslovanja (konto 32-34):  683.826,00 kuna 

- Troškovi investicijskog održavanja (konto 3232, 3224): 199.208,00 kuna 



- Naknada za prijevoz zaposlenika (3212): 672.421,00 kuna  

- Zdravstveni pregledi zaposlenika (3236): 23.988,00 kuna 

  

II. 

Ova Odluka primjenjuje se sukladno odredbama Zakona o izvršavanju Državnog 

proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu («Narodne novine», broj 152/13), a 

prema raspodjeli sredstava po kontima za troškove poslovanja i prijevoz prema 

tabelarnom prikazu u privitku koji čini sastavni dio ove Odluke. 

 

ODLUKU  

I. 

Utvrđuje se okvirni iznos troškova plaća i materijalnih prava za 2014. godinu u ukupnom 

iznosu od 37.843.857,00 kuna. 

 

Iznos prethodnog stavka čine: 

- troškovi za stalno zaposlene (za znanstveno-nastavna i umjetničko nastavna 

zvanja, nastavna zvanja, suradnička zvanja, stručna zvanja, tehničare i laborante 

i za administrativno, tehničko i pomoćno osoblje): 37.389.673,00 kuna, 

- troškovi za materijalna prava zaposlenika: 454.184,00 kuna. 

 

II. 

Ova Odluka primjenjuje se sukladno odredbama Zakona o izvršavanju Državnog 

proračuna republike Hrvatske  za 2014. godinu («Narodne novine», broj:152/13). 

 

14. Utvrđivanje kriterija za dodjelu stipendija izvrsnim studentima  

 

15. Izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto – Znanost o moru 

 

16. Plan nabave 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

o donošenju Plana javne nabave Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 2014. godinu 

I. 

Donosi se Plan javne nabave Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 2014. godinu koji čini 

sastavni dio ove Odluke. 

 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

a. Suglasnost za provođenje postupka javne nabave računala 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti rektoru 



I. 

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

pokretanje postupka javne nabave računala. 

 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

b. Suglasnost za provođenje postupka javne nabave opreme 

studentskog doma i restorana 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti rektoru 

I. 

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

pokretanje postupka javne nabave opreme studentskog doma i restorana u iznosu od 

7.686.861,25 kuna s PDV-om. 

 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

17. Prijedlog članova Stručnog povjerenstva za obranu doktorske disertacije 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeće: 

   

O D L U K U 

O OCJENI DOKTORSKE DISERTACIJE I  

IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA OBRANU 

Članak 1. 

Prihvaćeno je izvješće Povjerenstva, koje je djelovalo u sastavu: 

1. Dr. sc. Želimir Dulčić, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Splitu, 

Ekonomski fakultet – predsjednik povjerenstva,  

2. Dr. sc. Marli Gonan Božac, redovita profesorica, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 

Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ – član 

3. Dr. sc. Marijan Cingula, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu, 

Ekonomski fakultet – član, 

4. Dr. sc. Morena Paulišić, docent, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet 

ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“  – zamjenski član 

o ocjeni disertacije kandidatkinje MIRJANE DRAGAŠ pod naslovom «UTJECAJ 

DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA NA KONKURENTSKU SPOSOBNOST 

PODUZEĆA». 

 

Članak  2. 

Određuje se obrana disertacije za 11. veljače 2014. godine u vijećnici Fakulteta 

ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Preradovićevoj 1 s početkom u 10.00 sati i 

imenuje se Povjerenstvo za obranu u sljedećem sastavu: 



1. Dr. sc. Želimir Dulčić, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Splitu, 

Ekonomski fakultet – predsjednik povjerenstva,  

2. Dr. sc. Marli Gonan Božac, redovita profesorica, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 

Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ – član 

3. Dr. sc. Marijan Cingula, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu, 

Ekonomski fakultet - član, 

4. Dr. sc. Morena Paulišić, docent, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet 

ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“  – zamjenski član, 

5. Dr. sc. Manuel Benazić, docent – zapisničar. 

 

Članak  3. 

Kandidat je dužan dostaviti Tajniku PDS-a najmanje 7 primjeraka uvezane disertacije te 

istu u digitalnom obliku za potrebe knjižnice. U uvezanim primjercima disertacije 

obavezno se unose imena predsjednika i članova Povjerenstva za obranu i datum kada je 

disertacija obranjena. Kandidat je također dužan dostaviti i autorizirani sažetak 

disertacije. 

 

i 

 

O D L U K U 

O OCJENI DOKTORSKE DISERTACIJE I  

IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA OBRANU 

Članak 1. 

Prihvaćeno je izvješće Povjerenstva, koje je djelovalo u sastavu: 

1. Dr. sc. Marli Gonan Božac, redovita profesorica, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 

Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ – predsjednik povjerenstva, 

2. Dr. sc. Želimir Dulčić, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Splitu, 

Ekonomski fakultet – član, 

3. Dr. sc. Marijan Cingula, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu, 

Ekonomski fakultet – član, 

4. Dr. sc. Ivo Čala, redoviti profesor, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i   

Brodogradnje – zamjenski član 

o ocjeni disertacije kandidatkinje LJILJANE KATIČIĆ pod naslovom «UTJECAJ PRIMJENE 

KONCEPTA UPRAVLJANJA IMOVINOM NA USPJEŠNOST POSLOVANJA PODUZEĆA». 

 

Članak  2. 

Određuje se obrana disertacije za 10. veljače 2014. godine u vijećnici Fakulteta 

ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Preradovićevoj 1 s početkom u 10.00 sati i 

imenuje se Povjerenstvo za obranu u sljedećem sastavu: 

1. Dr. sc. Marli Gonan Božac, redovita profesorica, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 

Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ – predsjednik povjerenstva, 

2. Dr. sc. Želimir Dulčić, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Splitu, 

Ekonomski fakultet – član, 

3. Dr. sc. Marijan Cingula, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu, 

Ekonomski fakultet – član, 



4. Dr. sc. Ivo Čala, redoviti profesor, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i   

Brodogradnje – zamjenski član, 

5. Dr. sc. Manuel Benazić, docent – zapisničar. 

 

Članak  3. 

Kandidat je dužan dostaviti Tajniku PDS-a najmanje 7 primjeraka uvezane disertacije te 

istu u digitalnom obliku za potrebe knjižnice. U uvezanim primjercima disertacije 

obavezno se unose imena predsjednika i članova Povjerenstva za obranu i datum kada 

je disertacija obranjena. Kandidat je također dužan dostaviti i autorizirani sažetak 

disertacije. 

 

18. Prijedlog članova Stručnog povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću:  

 

ODLUKU 

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE 

Članak 1. 

Imenuje se Povjerenstvo u sljedećem sastavu: 

1. Dr. sc. Marijan Cingula, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu, 

Ekonomski fakultet – predsjednik povjerenstva, 

2. Dr. sc. Marli Gonan Božac, redovita profesorica, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 

Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ – član, 

3. Dr. sc. Želimir Dulčić, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Splitu, 

Ekonomski fakultet – član, 

4. Dr. sc. Morena Paulišić, docent, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet 

ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“  – zamjenski član 

za ocjenu doktorske disertacije pod naslovom: «UTJECAJ UPRAVE NA FORMULACIJU I 

IMPLEMENTACIJU STRATEGIJE» kandidatkinje Vesne Dragaš Ivančić. 

 

Članak 2. 

Disertacija iz točke 1. Odluke dostavlja se svim članovima Povjerenstva. Povjerenstvo je 

dužno u roku od najduže od 30 dana podnijeti Senatu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 

obrazloženo Izvješće o ocjeni disertacije. Ukoliko Povjerenstvo ocijeni da disertacija ima 

nedostataka pozvat će pisanim podneskom kandidatu da u primjerenom roku iste otkloni, 

a u slučaju da nema primjedbi, predložit će Senatu obranu disertacije. 

 

Većinom od petnaest (15) glasova za uz jedna (1) suzdržani glas donosi sljedeću: 

 

 

 

ODLUKU 

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE 

Članak 1. 

Imenuje se Povjerenstvo u sljedećem sastavu: 



1. Dr. sc. Jasmina Gržinić, izvanredna profesorica, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 

Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ – predsjednik povjerenstva 

2. Dr. sc. Marijan Cingula, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu, 

Ekonomski fakultet - član 

3. Dr. sc. Jusuf Šehanović, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište Jurja 

Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ – predsjednik 

povjerenstva 

4. Dr. sc. Morena Paulišić, docent, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet 

ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“  – zamjenski član 

za ocjenu doktorske disertacije pod naslovom: «MODEL PRIKLADNOSTI I 

ORGANIZACIJSKE SPREMNOSTI ZA USVAJANJE RAČUNALSTVA U OBLACIMA U FUNKCIJI 

POTPORE STRATEŠKOM ODLUČIVANJU HOTELSKIH PODUZEĆA» kandidata Darka 

Etingera. 

 

Članak 2. 

Disertacija iz točke 1. Odluke dostavlja se svim članovima Povjerenstva. Povjerenstvo je 

dužno u roku od najduže od 30 dana podnijeti Senatu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 

obrazloženo Izvješće o ocjeni disertacije. Ukoliko Povjerenstvo ocijeni da disertacija ima 

nedostataka pozvat će pisanim podneskom kandidatu da u primjerenom roku iste otkloni, 

a u slučaju da nema primjedbi, predložit će Senatu obranu disertacije. 

 

Jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE 

Članak 1. 

Imenuje se Povjerenstvo u sljedećem sastavu: 

1. Dr. sc. Zdenko Prohaska, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Rijeci, 

Ekonomski fakultet – predsjednik povjerenstva, 

2. Dr. sc. Sandra Krtalić, redovita profesorica, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 

Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković” – član, 

3. Dr. sc. Manuel Benazić, izvanredni profesor, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 

Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković” – član, 

4. Dr. sc. Dean Učkar, izvanredni profesor, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet 

ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković” – zamjenski član. 

za ocjenu doktorske disertacije pod naslovom: «VALORIZACIJA EKONOMSKIH UČINAKA 

OSIGURANJA KAO INTEGRALNOG DIJELA HRVATSKOG GOSPODARSTVA» kandidata Ante 

Govorka. 

 

Članak 2. 

Disertacija iz točke 1. Odluke dostavlja se svim članovima Povjerenstva. Povjerenstvo je 

dužno u roku od najduže od 30 dana podnijeti Senatu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 

obrazloženo Izvješće o ocjeni disertacije. Ukoliko Povjerenstvo ocijeni da disertacija ima 

nedostataka pozvat će pisanim podneskom kandidatu da u primjerenom roku iste otkloni, 

a u slučaju da nema primjedbi, predložit će Senatu obranu disertacije 

 

19. Imenovanje Odbora za nastavu i studente 



 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

o imenovanju članova Odbora za nastavu i studente 

I. 

Članovima Odbora za nastavu i studente imenuju se:  

1. Prof. dr. sc. Nevenka Tatković, prorektorica za nastavu i studente 

2. Doc. dr. sc. Ksenija Černe, predstavnica Fakulteta ekonomije i turizma «Dr. Mijo 

Mirković» 

3. Doc. art. Laura Čuperjani, predstavnica Odjel za glazbu 

4. Dr. sc. Ante Matan, viši asistent, predstavnik Odjela za humanističke znanosti 

5. Doc. dr. sc. Iva Blažević, predstavnica Odjela za odgojne i obrazovne znanosti 

5. Ivana Lalli Paćelat, asistentica, predstavnica Odjela za studij na talijanskom jeziku 

6. Noris Rosanda, predstavnica studentske i ISVU službe 

7. Dejan Mirić, predstavnik studenata 

8. Endi Glavinić, predstavnik studenata 

 

Mandat imenovanih članova odbora traje do 28. siječnja 2016. godine. 

 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

20. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

 

ODLUKU 

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

 

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 11. dodaje se novi 

stavak 3 koji glasi: 

«Protiv odluke Senata ne može se podnijeti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.» 

 

Članak 2. 

U članku 38. stavak 3. briše se.  

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4.. 

 

Članak 3. 

U članku 62. stavak 1. mijenja se i glasi: 

«(1) Sveučilišna knjižnica je sastavnica Sveučilišta koja se osniva radi obavljanja 

knjižnično-informacijskih zadaća i poslova za potrebe nastave, obrazovanja te 

znanstvenog i stručnog rada na Sveučilištu.»  

 

Članak 4. 

U članku  67. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase: 



«(1) Visoko obrazovanje provodi se kroz sveučilišne i stručne studije. 

(2) Iznimno, stručni studiji mogu se provoditi i na sveučilištu, uz pribavljenu suglasnost 

Nacionalnog vijeća sukladno Zakonu.» 

Iza stavka 6. dodaju se novi stavci 7. i 8. koji glase: 

«(7) Studiji iz stavka 1. ovoga članka moraju biti u skladu sa europskim sustavom 

stjecanja i prijenosa bodova (u daljem tekstu ECTS) po kojem se jednom godinom studija 

u punom nastavnom opterećenju u pravilu stječe najmanje 60 ECTS bodova. 

(8) ECTS bodovi dodjeljuju se studijskim obvezama studenata na temelju prosječno 

ukupno utrošenog rada koji student mora uložiti kako bi stekao predviđene ishode učenja 

u sklopu te obveze, pri čemu jedan ECTS bod predstavlja u pravilu 30 sarti ukupnog 

prosječnog rada uloženog za stjecanje ishoda učenja.» 

 

Članak 5. 

Članak 68. mijenja se i glasi: 

« (1)Sveučilišni studiji ustrojavaju se i izvode na sveučilištu kao: 

 preddiplomski sveučilišni studij, koji u pravilu traje tri do četiri godine i čijim se 

završetkom stječe od 180 do 240 ECTS bodova i akademski naziv     

prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) uz naznaku struke 

 diplomski sveučilišni studij, koji u pravilu traje jednu do dvije godine i čijim se 

završetkom stječe od 60 do 120 ECTS bodova i akademski naziv 

magistar/magistra struke (mag.) 

 studijski programi mogu se provoditi i kao integrirani preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studiji čijim završetkom se stječe najmanje 300 ECTS bodova.  

 poslijediplomski studij, koji može biti ustrojen kao poslijediplomski sveučilišni 

studij (doktorski studij) u najmanjem trajanju od tri godine i kao poslijediplomski 

specijalistički studij u trajanju od jedne do dvije godine. 

(2) Ispunjenjem svih propisanih uvjeta i javnom obranom doktorske disertacije u 

znanstvenim područjima se stječe akademski stupanj doktora znanosti (dr.sc.) a 

ispunjenjem svih propisanih uvjeta u umjetničkim područjima se stječe akademski 

stupanj doktora umjetnosti (dr.art.). 

(3) Kratica akademskog stupnja stavlja se ispred imena i prezimena osobe. 

(4) Završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija stječe se od 60 do 120 ECTS 

bodova i akademski naziv specijalist određenog područja (spec.).» 

 

Članak 6. 

Iza članka 68. dodaju se novi članci 68.a, 68.b i 68.c koji glase:  

 

«Članak 68.a 

(1) Stručno obrazovanje obuhvaća: 

– kratki stručni studij, 

– preddiplomski stručni studij, 

– specijalistički diplomski stručni studij. 

(2) Za izvođenje stručnih studija potrebno je pribaviti suglasnost Nacionalnog vijeća za 

znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. 

(3) Svaka razina stručnog studija završava stjecanjem određenog stručnog naziva. 

(4) Kratki stručni studiji traju od dvije do dvije i pol godine i njihovim se završetkom 

stječe od 120 do 150 ECTS bodova. Završetkom kratkoga stručnog studija stječe se 

stručni naziv stručni pristupnik/pristupnica uz naznaku struke, u skladu s posebnim 

zakonom. 



(5) Preddiplomski stručni studij traje tri godine, a iznimno, uz odobrenje Nacionalnog 

vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, preddiplomski stručni studij 

može trajati do četiri godine, u slučaju kada je to sukladno s međunarodno prihvaćenim 

standardima.  

(6) Završetkom preddiplomskog stručnog studija stječe se od 180 do 240 ECTS bodova 

te stručni naziv stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) uz 

naznaku struke, u skladu s posebnim zakonom. 

(7) Kratica stručnog naziva stavlja se iza imena i prezimena osobe. 

(8) Specijalistički diplomski stručni studij traje jednu ili dvije godine i njegovim se 

završetkom stječe od 60 do 120 ECTS bodova. Završetkom specijalističkog diplomskog 

stručnog studija stječe se stručni naziv stručni/a specijalist/ica određene struke, u 

skladu s posebnim zakonom. 

(9) Ukupan broj bodova koji se stječu na preddiplomskom i specijalističkom diplomskom 

stručnom studiju iznosi najmanje 300 ECTS bodova. 

(10) U slučaju kada je za određeno stručno područje posebnim zakonom propisano 

usavršavanje na razini specijalističkog diplomskog stručnog studija, odgovarajući stručni 

naziv utvrdit će se provedbenim propisom koji se donosi temeljem posebnog zakona.  

 

Članak 68. b 

Zajednički i združeni studij i prekogranična suradnja 

(1) Zajednički studij je zajednički program koji izvode dva ili više akreditirana visoka 

učilišta u Republici Hrvatskoj, pri čemu je samo jedno visoko učilište nositelj. 

(2) Sveučilište može s drugim akreditiranim visokim učilištem u Republici Hrvatskoj 

ustrojiti zajednički studij, na temelju zajednički utvrđenog studijskog programa. 

(3) Združeni studij je zajednički program dva ili više visoka učilišta od kojih je najmanje 

jedno izvan Republike Hrvatske. 

(4) Združeni studiji mogu se ustrojiti ako su visoka učilišta akreditirana sukladno s 

Europskim standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju 

ili ekvivalentnom standardu kvalitete. 

(5) Ustroj, izvedba i završetak zajedničkog i združenog studija uređuje se sporazumom 

između visokih učilišta, a provodi se sukladno s odredbama ovoga Zakona. 

(6) Akreditacijski postupak zajedničkog i združenog studija provodi se na svim visokim 

učilištima u Republici Hrvatskoj koja sudjeluju u izdavanju svjedodžbe ili diplome o 

završenom zajedničkom ili združenom studiju, sukladno s odredbama zakona koji 

regulira osiguravanje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju za odgovarajuće visoko 

učilište. 

(7) Inozemno visoko učilište može na teritoriju Republike Hrvatske izvoditi svoje studije 

pod uvjetima da su: navedeno visoko učilište i studiji koje ono izvodi akreditirani u 

matičnoj državi, da je navedeno visoko učilište upisano u Upisnik visokih učilišta 

nadležnog ministarstva Republike Hrvatske, kao i u registar ustanova pri trgovačkom 

sudu u Republici Hrvatskoj, te da je studij, prema postupku koji propisuje ministar, 

akreditiran od strane nacionalnog akreditacijskog tijela Republike Hrvatske. 

 

Članak 68. c 

Cjeloživotno učenje, izvođenje programa koji se ne smatraju studijem 

i razlikovne obveze u studijskim programima 

(1) Sveučilište može izvoditi različite stručne, obrazovne programe koji se ne smatraju 

studijem u smislu  Zakona, te se temelje na načelima cjeloživotnog učenja. 

(2) Sveučilište općim aktom uređuju načine i oblike provođenja aktivnosti koje se 

temelje na načelima cjeloživotnog učenja, uključujući načine i postupke utvrđivanja 



razlikovnih obveza studenata za potrebe promjene studijskog programa i/ili upisa na 

studij, dovršetka ranije započetog studija i priznavanja kompetencija stečenih izvan 

studijskog programa, a koje su uvjet za sudjelovanje na studiju. 

(3) Sveučilište općim aktom uređuje status studenata na razlikovnim obvezama, 

polaznika obrazovnih programa koji se ne smatraju studijem i sudionika u aktivnostima 

kojima se promoviraju načela cjeloživotnog učenja. 

(4) Svi programi i postupci iz ovog članka sastavni su dio unutarnjeg sustava 

osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete te na odgovarajući način podliježu postupcima 

vanjskog osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete.« 

 

Članak 7. 

U članku 72. na kraju stavka 1. briše se točka i dodaju riječi: «ili obrazovnih programa 

iz članka 68. c ovog Statuta«. 

 

Članak 8. 

Članak 76. mijenja se i glasi: 

«(1) Po završetku sveučilišnoga preddiplomskog studija studentu se izdaje diploma 

kojom se potvrđuje završetak studija i stjecanje određenog akademskog naziva. 

(2) Nakon završetka diplomskog sveučilišnog, integriranog preddiplomskog i diplomskog 

sveučilišnog studija, poslijediplomskog sveučilišnog i poslijediplomskog specijalističkog 

studija studentu se izdaje diploma. Diplomom se potvrđuje da je student završio 

određeni studij i stekao pravo na akademski naziv ili stupanj. 

(3) Nakon završetka kratkog stručnog studija studentu se izdaje svjedodžba, a nakon 

završetka preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija 

studentu se izdaje diploma kojima se potvrđuje završetak studija i stjecanje određenog 

stručnog naziva. 

(4) Nakon završenog programa stručnog usavršavanja visoko učilište polazniku izdaje 

potvrdu koja sadrži opis obveza polaznika, a ako se opterećenje u sklopu programa 

mjeri ECTS bodovima, sadrži i ECTS bodove. 

(5) Uz svjedodžbu, diplomu ili potvrdu studentu se bez naknade i na hrvatskome i 

engleskom jeziku izdaje i dopunska isprava o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite 

položio i s kojom ocjenom te s drugim podacima potrebnim za razumijevanje stečene 

kvalifikacije. 

(6) Diplome, svjedodžbe i potvrde koje izdaje Sveučilište javne su isprave. 

(7) Sadržaj diploma i dopunskih isprava o studiju propisuje ministar. Oblik diploma i 

dopunskih isprava o studiju, sadržaj i oblik svjedodžbi i potvrda te informacijskih paketa 

za prijenos ECTS bodova propisuje Sveučilište.« 

 

Članak 9. 

U članku 80. stavak 4. mijenja se i glasi: 

«(4) Izvanredni studenti su oni studenti, koji obrazovni program pohađaju uz rad ili 

drugu aktivnost koja traži posebno prilagođene termine i načine izvođenja studija u 

skladu sa izvedbenim planom nastave. Troškove takvog studija u cijelosti ili dijelom snosi 

sam student, a sukladno posebnom općem aktu Sveučilišta. « 

 

Članak 10. 

U članku 86. stavak 1. riječi «članka 75.» zamjenjuje se riječima «članka 81.» 

 

Članak 11. 



Opće akte, Sveučilište će uskladiti sa odredbama ovih izmjena i dopuna Statuta u roku od 

godinu dana od dana stupanju na snagu istih. 

 

Članak 12. 

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

snagu danom donošenja. 

 

21. Imenovanje članova Povjerenstva za provedbu studentskog natječaja 

 

Sukladno provedenom glasovanju Senat donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu natječaja 

I. 

Članovima Povjerenstva za provedbu natječaja i vrednovanje prijava na natječaj za 

financiranje studentskih programa imenuju se: 

 

- doc. dr. sc. Dean Sinković 

- dr. sc. Valter Milovan, viši asistent 

 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

22. Razno 

 

 


