Na temelju članka 59. stavak 2. točka 11. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
(„Narodne novine“, br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13,
101/04 i 60/15) i članka 29. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Senat Sveučilišta Jurja Dobrile u
Puli dana 30. siječnja 2017. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
Članak 1.
U Statutu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli:
KLASA: 003-05/13-01/02-01, URBROJ: 380-13-01-1, od 6. veljače 2013. godine,
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 6. veljače 2013. (KLASA:
003-05/13-01/02-01, URBROJ: 380-14-01-2, od 27. siječnja 2014. godine),
Odluka o dopuni Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 6. veljače 2013. (KLASA: 003-08/14-02/5401, URBROJ: 380-14-01-1 od 28. ožujka 2014. godine),
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 6. veljače 2013. (KLASA:
003-05/13-01/02-01, URBROJ: 380-14-01-3, od 30. rujna 2014. godine),
Odluka o izmjeni Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 6. veljače 2013. (KLASA: 003-05/13-01/0201, URBROJ: 380-14-01-5, od 27. studenog 2014. godine),
Odluka o izmjeni Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 6. veljače 2013. (KLASA: 003-05/13-01/0201, URBROJ: 380-14-01-6, od 19. prosinca 2014. godine),
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 6. veljače 2013. (KLASA:
003-05/13-01/02-01, URBROJ: 380-01-15-6, od 28. travnja 2015. godine),
Odluka o izmjenama Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 6. veljače 2013. (KLASA: 003-05/1301/02-01, URBROJ: 380-01-15-11, od 07. srpnja 2015. godine),
Odluka o izmjenama Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 6. veljače 2013. (KLASA: 003-05/1301/02-01, URBROJ: 380-01-15-13, od 25. rujna 2015. godine) i
Odluka o izmjenama Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 6. veljače 2013. (KLASA: 003-05/1301/02-01, URBROJ: 380-01-16-15, od 02. ožujka 2016. godine),
u članku 2. stavak 6. mijenja se i glasi :
„Sveučilište se koristi i nazivom na talijanskom jeziku: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - Università degli
Studi Juraj Dobrila di Pola“.
Članak 2.
U članku 3. stavak 7. mijenja se i glasi :
„Za potrebe studija koji se izvode na talijanskom jeziku Sveučilište izdaje javne isprave na talijanskom
jeziku, na kojima se upotrebljava pečat koji sadrži grb Republike Hrvatske u sredini te uz rub s gornje
strane tekst: "Republika Hrvatska-Repubblica di Croazia", a na donjoj strani tekst: "Sveučilište Jurja
Dobrile u Puli - Università degli Studi Juraj Dobrila di Pola".“.
Članak 3.
U članku 10. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Unutarnji ustroj sveučilišta i sastavnica sveučilišta uređuje se posebnim Pravilnikom“.
Članak 4.
Naslov iznad članka 38. Statuta: „Znanstveno-nastavne sastavnice Sveučilišta“ mijenja se i glasi:
„Sastavnice Sveučilišta“.
Članak 5.
Članak 38. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:
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„(1) Znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice, njihov naziv, sjedište, djelatnosti i osobe
ovlaštene za zastupanje su:
1. Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“
1.1. Naziv Fakulteta je : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo
Mirković“,
1.2. Skraćeni naziv je : Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Puli,
1.3. Prijevod naziva na engleskom jeziku je : Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of
Economics and Tourism „Dr. Mijo Mirković“,
1.4. Prijevod naziva na talijanskom jeziku je : Università degli Studi Juraj Dobrila di Pola, Facoltà di
Economia e Turismo „Dr. Mijo Mirković“ ,
1.5. Sjedište Fakulteta je : Pula, Preradovićeva ulica 1/I,
1.6. Djelatnosti Fakulteta:
- ustrojavanje i izvođenje preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija iz
interdisciplinarnog područja znanosti i znanstvenog područja društvenih znanosti, polja
ekonomije,
- razvijanje znanstvenog i stručnog rada, izrada stručnih analiza, ekspertiza i drugih
projekata iz područja svoje djelatnosti,
- održavanje znanstvenih i stručnih seminara, savjetovanja, tečajeva, programa
cjeloživotnog obrazovanja i drugih znanstveno stručnih skupova iz područja svoje
djelatnosti,
1.7. Osoba ovlaštena za zastupanje Fakulteta je Dekan.
2. Muzička akademija U Puli
2.1. Naziv Akademije je : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Muzička akademija u Puli,
2.2. Skraćeni naziv je : Muzička akademija u Puli,
2.3. Prijevod naziva na engleskom jeziku je : Juraj Dobrila University of Pula, Academy of Music in
Pula,
2.4. Prijevod naziva na talijanskom jeziku je: Università degli Studi Juraj Dobrila di Pola,
Accademia di Musica di Pola,
2.5. Sjedište Akademije je : Pula, Rovinjska ulica 14,
2.6. Djelatnosti Akademije:
- ustrojavanje i izvođenje preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija iz
interdisciplinarnog područja umjetnosti i umjetničkog područja, polja glazbena
umjetnost,
- razvijanje vrhunskog umjetničkog stvaralaštva i znanstvenoistraživačke djelatnosti u
umjetničkom području, polju glazbene umjetnosti,
- održavanje umjetničkih i stručnih skupova i programa cjeloživotnog obrazovanja iz
područja svoje djelatnosti,
- javno prikazivanje i izvođenje umjetničkih djela iz polja glazbene umjetnosti,
2.7. Osoba ovlaštena za zastupanje Akademije je Dekan.
3.

Filozofski fakultet
3.1. Naziv Fakulteta je : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski Fakultet,
3.2. Skraćeni naziv je : Filozofski fakultet u Puli,
3.3. Prijevod naziva na engleskom jeziku je : Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of
Humanities,
3.4. Prijevod naziva na talijanskom jeziku je : Università degli studi Juraj Dobrila di Pola, Facoltà
di Lettere e Filosofia,
3.5. Prijevod naziva na latinskom jeziku je : Universitas studiorum Polensis Georgii Dobrila,
Facultas philosophica,
3.6. Sjedište Fakulteta je : Pula, Ulica Ivana Matetića Ronjgova 1,
3.7. Djelatnosti Fakulteta:
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-

ustrojavanje i izvođenje sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih
studija iz znanstvenog područja humanističkih i interdisciplinarnih znanosti,
- razvijanje znanstvenog i stručnog rada, izrada stručnih analiza, ekspertiza i drugih
projekata iz područja svoje djelatnosti,
- održavanje znanstvenih i stručnih seminara, savjetovanja, tečajeva, programa
cjeloživotnog obrazovanja i drugih znanstveno stručnih skupova iz područja svoje
djelatnosti,
3.8. Osoba ovlaštena za zastupanje Fakulteta je Dekan.
4.

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
4.1. Naziv Fakulteta je : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti,
4.2. Skraćeni naziv je : Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Puli,
4.3. Prijevod naziva na engleskom jeziku je : Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of
Educational Sciences,
4.4. Prijevod naziva na talijanskom jeziku je : Università degli Studi Juraj Dobrila di Pola, Facoltà
di Scienze della Formazione,
4.5. Sjedište Fakulteta je : Pula, Ulica Ivana Matetića Ronjgova 1,
4.6. Djelatnosti Fakulteta:
- ustrojavanje i izvođenje preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija iz
interdisciplinarnog područja znanosti i znanstvenog područja društvenih znanosti, polja
pedagogija (na hrvatskom i talijanskom jeziku),
- razvijanje znanstvenog i stručnog rada, izrada stručnih analiza, ekspertiza i drugih
projekata iz područja svoje djelatnosti,
- održavanje znanstvenih i stručnih seminara, savjetovanja, tečajeva, programa
cjeloživotnog obrazovanja i drugih znanstveno stručnih skupova iz područja svoje
djelatnosti,
4.7. Osoba ovlaštena za zastupanje Fakulteta je Dekan.

5.

Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije / Dipartimento di Studi
Interdisciplinari, Italiani e Culturali
5.1. Naziv Odjela je : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za interdisciplinarne, talijanske i
kulturološke studije / Università degli Studi Juraj Dobrila di Pola, Dipartimento di Studi
Interdisciplinari, Italiani e Culturali,
5.2. Skraćeni naziv je : Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije u Puli /
Dipartimento di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali di Pola,
5.3. Prijevod naziva na engleskom jeziku je : Juraj Dobrila University of Pula, Department of
Interdisciplinary, Italian and Cultural Studies,
5.4. Prijevod naziva na talijanskom jeziku je : Università degli Studi Juraj Dobrila di Pola,
Dipartimento di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali,
5.5. Sjedište Odjela je : Pula, Ulica Ivana Matetića Ronjgova 1,
5.6. Djelatnosti Odjela :
- sudjelovanje u izvedbi preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija iz
interdisciplinarnog područja znanosti i znanstvenog područja humanističkih znanosti,
polja filologije (na talijanskom jeziku),
- razvijanje znanstvenog i stručnog rada, izrada stručnih analiza, ekspertiza i drugih
projekata iz područja svoje djelatnosti,
- održavanje znanstvenih i stručnih seminara, savjetovanja, tečajeva, programa
cjeloživotnog obrazovanja i drugih znanstveno stručnih skupova iz područja svoje
djelatnosti,
5.7. Osoba ovlaštena za zastupanje Odjela je Pročelnik.
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6. Odjel za prirodne i zdravstvene studije
6.1. Naziv Odjela je : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za prirodne i zdravstvene studije,
6.2. Skraćeni naziv je : Odjel za prirodne i zdravstvene studije u Puli,
6.3. Prijevod naziva na engleskom jeziku je : Juraj Dobrila University of Pula, Department of
Natural and Health Sciences,
6.4. Prijevod naziv na talijanskom jeziku je : Università degli studi Juraj Dobrila di Pola,
Dipartimento di Scienze Naturali e della Salute,
6.5. Sjedište Odjela je : Pula, Ulica Ivana Matetića Ronjgova 1,
6.6. Djelatnosti Odjela:
- sudjelovanje u izvedbi preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija iz
interdisciplinarnog područja znanosti, znanstvenog područja prirodnih znanosti, polja
interdisciplinarne prirodne znanosti i znanstvenog područja biomedicine i zdravstva,
polja kliničke medicinske znanosti,
- razvijanje znanstvenog i stručnog rada, izrada stručnih analiza, ekspertiza i drugih
projekata iz područja svoje djelatnosti,
- održavanje znanstvenih i stručnih seminara, savjetovanja, tečajeva, programa
cjeloživotnog obrazovanja i drugih znanstveno stručnih skupova iz područja svoje
djelatnosti,
6.7. Osoba ovlaštena za zastupanje Odjela je Pročelnik.
7. Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije
7.1. Naziv Odjela je : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za informacijsko-komunikacijske
tehnologije,
7.2. Skraćeni naziv je : Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije u Puli,
7.3. Prijevod naziva na engleskom jeziku je : Juraj Dobrila University of Pula, Department of
Information and Communication Technologies,
7.4. Prijevod naziva na talijanskom jeziku je : Università degli Studi Juraj Dobrila di Pola,
Dipartimento di Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione,
7.5. Sjedište Odjela je : Pula, Rovinjska ulica 14,
7.6. Djelatnosti Odjela:
- sudjelovanje u izvedbi preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija iz
interdisciplinarnog područja znanosti i znanstvenog područja društvenih znanosti, polja
informacijske i komunikacijske znanosti,
- razvijanje znanstvenog i stručnog rada, izrada stručnih analiza, ekspertiza i drugih
projekata iz područja svoje djelatnosti,
- održavanje znanstvenih i stručnih seminara, savjetovanja, tečajeva, programa
cjeloživotnog obrazovanja i drugih znanstveno stručnih skupova iz područja svoje
djelatnosti,
7.7. Osoba ovlaštena za zastupanje Odjela je Pročelnik.
8. Odjel za tehničke studije
8.1. Naziv Odjela je : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za tehničke studije,
8.2. Skraćeni naziv je : Odjel za tehničke studije u Puli,
8.3. Prijevod naziva na engleskom jeziku je : Juraj Dobrila University of Pula, Department of
Engineering,
8.4. Prijevod naziv na talijanskom jeziku je : Università degli Studi Juraj Dobrila di Pola,
Dipartimento di Studi Ingegneristici,
8.5. Sjedište Odjela je : Pula, Zagrebačka 30,
8.6. Djelatnosti Odjela:
- sudjelovanje u izvedbi preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija iz
interdisciplinarnog područja znanosti i znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje
strojarstvo i polje računarstvo,
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-

razvijanje znanstvenog i stručnog rada, izrada stručnih analiza, ekspertiza i drugih
projekata iz područja svoje djelatnosti,
- održavanje znanstvenih i stručnih seminara, savjetovanja, tečajeva, programa
cjeloživotnog obrazovanja i drugih znanstveno stručnih skupova iz područja svoje
djelatnosti,
8.7. Osoba ovlaštena za zastupanje Odjela je Pročelnik.“
Članak 6.
U članku 38. Statuta, iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„(2) Sastavnice kojima se osigurava cjelovitost i potreban standard Sveučilišta, njihov naziv, sjedište,
djelatnosti i osobe ovlaštene za zastupanje su:
1. Sveučilišna knjižnica
1.1. Naziv Knjižnice je: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilišna knjižnica,
1.2. Skraćeni naziv je : Sveučilišna knjižnica u Puli,
1.3. Prijevod naziv na engleskom jeziku je : Juraj Dobrila University of Pula, University Library,
1.4. Prijevod naziv na talijanskom jeziku je : Università degli Studi Juraj Dobrila di Pola, Biblioteca
Universitaria,
1.5. Sjedište Knjižnice je : Pula, Herkulov prolaz 1,
1.6. Djelatnosti Knjižnice :
- nabava, stručna obrada, smještaj, čuvanje i zaštita knjižnične građe,
- osiguranje dostupnosti i korištenja knjižnične građe i informacija korisnicima,
- edukacija korisnika,
- osiguranje pristupa te praćenje korištenja online baze podataka,
- briga o digitalnom repozitoriju Sveučilišta,
- izdavanje knjiga, časopisa, biltena, kataloga, periodičnih i drugih publikacija,
- knjigovezačke i restauratorske usluge,
- istraživanje u knjižničnoj djelatnosti, stručni nadzor i razvoj knjižničnog poslovanja,
1.7. Osoba ovlaštena za zastupanje je Voditelj.
2. Studentski centar
2.1. Naziv Centra je : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Studentski centar Pula,
2.2. Skraćeni naziv je : Studentski centar Pula,
2.3. Sjedište Centra : Pula, Ulica Sv. Mihovila 3,
2.4. Djelatnosti Centra:
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane,
- pripremanje i usluživanje pića i napitaka,
- pružanje usluga smještaja,
- pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom
sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering),
- privremeno i povremeno zapošljavanje studenata i učenika,
- usluge pranja i čišćenja rublja i odjeće,
- iznajmljivanje vlastitih nekretnina,
- organiziranje kulturnih i zabavnih aktivnosti studenata,
- športska priprema, športska rekreacija i športska poduka studenata,
- upravljanje i održavanje športskom građevinom,
2.5. Osoba ovlaštena za zastupanje centra je Ravnatelj.
2.6. Studentski centar Pula, kao sastavnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, u pravnom prometu
djeluje kao pravna osoba sa statusom ustanove, te je u sudski registar Trgovačkog suda u
Pazinu, upisan u registarski uložak sa matičnim brojem subjekta (MBS) 130045796.“
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Članak 7.
U članku 38. Statuta, dosadašnji stavci 2, 3 i 4, postaju stavci 3, 4 i 5.
Članak 8.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli stupa na snagu osmog
dana od dana objave na mrežnim stranicama Sveučilišta.

KLASA: 003-05/13-01/02-01
URBROJ: 380-01-17-17
u Puli, 30. siječnja 2017. godine

Rektor
Prof. dr. sc. Alfio Barbieri, v.r.
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