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Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 
 

ZAKLJUČAK  ELEKTRONSKE SJEDNICE  
SENATA SVEUČILIŠTA JURJA DOBRILE U PULI  

održane u vremenskom razdoblju od 26. travnja 2021. godine s početkom u 15:00 sati 
do 28. travnja 2021. godine do 11.00 sati 

 
 

 
Elektronsko glasovanje od 26. do 28. travnja 2021. godine. 
Elektronsko glasovanje održano je u vremenskom periodu od 26. travnja 2021. godine s 
početkom u 15:00 sati do 28. travnja 2021. godine do 11.00 sati. 
 
Članovi Senata su natpolovičnom većinom donijeli sljedeće 

 
 

ODLUKU 
 

 o prihvaćanju Financijskog izvješća za razdoblje od 01. siječnja 2021. do 31. ožujka 
2021. godine i izvještaja o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 1. siječnja 

2021. do 31. ožujka 2021. godine 
 

I. 
Prihvaća se Financijsko izvješće Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za razdoblje od 1. siječnja 
2021. godine do 31. ožujka 2021. godine.  
 
Prihvaća se izvršenje Financijskog plana Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za razdoblje od 1. 
siječnja 2021. godine do 31. ožujka 2021. godine. 
 

II. 
Financijsko izvješće i izvršenje Financijskog plana Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli  iz 
prethodnog stavka nalaze se u privitku ove Odluke i čine njen sastavni dio. 

 
III. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

ODLUKU  
o cijeni programa cjeloživotnog obrazovanja Priprema i provedba EU projekata 

 
I. 

Utvrđuje se cijena programa cjeloživotnog obrazovanja Priprema i provedba EU projekata u 
organizaciji Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ koja iznosi 8.000,00 kuna. 
 
U cijenu je uključena nastava i nastavni materijali. 
 
Naknadu za pohađanje programa je moguće platiti u dva (2) jednaka obroka. 
 

II. 
Utvrđuje se cijena programa cjeloživotnog obrazovanja Priprema i provedba EU projekata u 
organizaciji Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ za redovite i izvanredne studente 
Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, koja iznosi 6.400,00 kuna. 
 
U cijenu je uključena nastava i nastavni materijali. 
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Naknadu za pohađanje programa je moguće platiti u četiri (4) jednaka obroka. 
 

III. 
Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka o cijeni programa cjeloživotnog obrazovanja 
Priprema i provedba EU projekata KLASA: 003-08/21-02/21, URBROJ: 380-01-21-1 od 26. 
veljače 2021. godine. 

 
IV.                                       

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti za poduzimanje pravnih radnji  

u vrijednosti većoj od 1.000.000,00 kuna  
 

I. 
Daje se suglasnost ravnatelju Studentskog centra Pula za provedbu otvorenog postupka javne 
nabave (MESA I MESNIH PRERAĐEVINA) te sklapanje okvirnog Sporazuma s jednim 
gospodarskim subjektom za razdoblje od dvije godine (ev. broj: 11-2021-P) procijenjene 
vrijednosti 1.140.000,00 kuna bez PDV-a, po provedenom postupku. 

 
II. 

Daje se suglasnost ravnatelju Studentskog centra Pula za sklapanje Ugovora s odabranim 
ponuditeljem. 
 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o javnoj nabavi za usluge izrade Glavnog 

i Izvedbenog projekta s vizualizacijom prostora i projektantski nadzor 
 

I. 
Daje se suglasnost rektoru za sklapanje Ugovora o javnoj nabavi za usluge izrade Glavnog i 
Izvedbenog projekta s vizualizacijom prostora i projektantski nadzor (Ev.broj nabave: 02-2020-
ITU-MV) za potrebe projekta ITU-Obnova Brownfield područja u urbanom području Pula 
(prenamjena dijela zgrade bivšeg vojnog objekta - Mornaričke bolnice za potrebe istarskog 
Sveučilišta), s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem GEO-RAD d.o.o., Titov trg 2, 51 000 
RIJEKA, OIB: 81881137964, u iznosu od 888.888,00 kn (bez PDV-a),  odnosno ukupnom 
cijenom ponude u iznosu od 1.111.110,00 kn (sa PDV-om), po dobivenoj suglasnosti 
Ministarstva znanosti i obrazovanja 
 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

Odluku 
o izmjeni i dopuni Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 

 
I. 

U Statutu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli: 
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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-
08/14-02/54-01, 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-
05/13-01/02-01, 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-
05/13-01/02-01, 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-
05/13-01/02-01, 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-
05/13-01/02-01, URBROJ: 380-01-15-13, od 25. rujna 2015. godine), 
Odluka o izmjenama Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 6. veljače 2013. (KLASA: 003-
05/13-01/02-01, URBROJ: 380-01-16-15, od 02. ožujka 2016. godine), 
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 6. veljače 2013. 
(KLASA: 003-05/13-01/02-01, URBROJ: 380-01-17-17, od 30. siječnja 2017. godine), 
Odluka o izmjeni Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 6. veljače 2013. (KLASA: 003-
05/13-01/02-01, URBROJ: 380-01-17-19, od 28. srpnja 2017. godine), 
Odluka o izmjeni Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 6. veljače 2013. (KLASA: 003-
05/13-01/02-01, URBROJ: 380-01-17-20, od 12. listopada 2017. godine), 
Odluka o izmjeni Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 6. veljače 2013. (KLASA: 003-
05/13-01/02-01, URBROJ: 380-01-17-22, od 15. prosinca 2017. godine), 
Odluka o izmjeni Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 6. veljače 2013. (KLASA: 003-
05/13-01/02-01, URBROJ: 380-01-18-24, od 28. ožujka 2018. godine) i 
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 6. veljače 2013. 
(KLASA: 003-05/13-01/02-01, URBROJ: 380-01-18-26, od 31. listopada 2018. godine). 
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 6. veljače 2013. 
(KLASA: 003-05/13-01/02-01, URBROJ: 380-01-19-28, od 27. svibnja 2019. godine). 
Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 16. prosinca 2019. godine 
(KLASA: 003-05/13-01/02-01, URBROJ: 380-01-19-30) 
Odluka o izmjeni Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 28. veljače 2020. godine (KLASA: 
003-05/13-01/02-01, URBROJ: 380-01-20-31), 
Odluka o izmjeni Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 05. listopada 2020. godine (KLASA: 
003-05/13-01/02-01, URBROJ: 380-01-20-33), 
 
članak 81. mijenja se i glasi: 
 
'' (1) Status studenta traje do prestanka izvedbe studijskog programa. 
 
(2) Iznimno uspješnim studentom smatra se student koji tijekom studija nije ponavljao niti jednu 
godinu, položio je sve ispite iz prethodne godine, te ima prosjek ocjena položenih ispita tijekom 
studija najmanje 4,5. 
(3) Posebno nadaren je student koji ima posebna postignuća i vještine, te čiji postignuti 
rezultati ukazuju na darovitost u polju njegovog obrazovanja, a imaju poseban značaj za ugled 
i afirmaciju Sveučilišta.  
(4) Iznimno uspješnim studentima i/ili posebno nadarenim studentima može se odobriti 
završavanje studija u vremenu kraćem od propisanog trajanja studija, uz uvjet ispunjenja 
dodatnih kriterija koji se uređuju posebnim općim aktom Sveučilišta. 
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(5) Iznimno uspješnom studentu i/ili posebno nadarenom studentu može se odobriti istodobno 
studiranje još jednog studija u statusu redovitog studenta, uz uvjet ispunjenja dodatnih kriterija 
koji se uređuju posebnim općim aktom Sveučilišta. 
(6) U slučajevima iz stavka 4. i 5. ovog članka, postupci se pokreću temeljem obrazloženog 
prijedloga znanstveno – nastavnog i/ili umjetničko – nastavnog osoblja i/ili odsjeka 
znanstveno-nastavne odnosno umjetničko-nastavne sastavnice, a nakon dobivene 
suglasnosti vijeća sastavnice.  
(7) Prijedlog se upućuje Povjerenstvu koje odlukom imenuje rektor. 
(8) Povjerenstvo razmatra prijedlog te dostavlja izvješće sa mišljenjem rektoru, koji donosi 
odluku o usvajanju ili odbijanju prijedloga podnositelja. 
(9) Rokovi i postupak vezani uz stavak 4. i 5. propisuju se posebnim općim aktom Sveučilišta.  
(10) Pravo na zdravstveno osiguranje, subvencioniranu prehranu, smještaj u studentskom 
domu te druga prava redovitih studenata stječu se u skladu s posebnim propisima. 
 

II. 
Ova Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli stupa na snagu osmog 
dana od dana objave na mrežnim stranicama Sveučilišta. 
 
 

Pravilnik 
o izmjenama i dopunama Pravilnika o studiranju 

 
I. 

U Pravilniku o studiranju KLASA: 003-05/17-01/02, URBROJ: 380-01-17- 1 od 27. veljače 
2017., naslov članka 44. mijenja se i glasi:  
 
''Završavanje studija u vremenu kraćem od propisanog trajanja studija i istodobno studiranje 
još jednog studija u statusu redovitog studenta.'' 
 
Članak 44. Pravilnika mijenja se i glasi: 
 
(1) Iznimno uspješnim studentom smatra se student koji tijekom studija nije ponavljao niti 
jednu godinu, položio je sve ispite iz prethodne godine, te ima prosjek ocjena položenih ispita 
tijekom studija najmanje 4,5. 
(2) Posebno nadaren je student koji ima posebna postignuća i vještine, te čiji postignuti 
rezultati ukazuju na darovitost u polju njegovog obrazovanja, a imaju poseban značaj za ugled 
i afirmaciju Sveučilišta. 
(3) Iznimno uspješnim studentima i/ili posebno nadarenim studentima može se odobriti 
završavanje studija u vremenu kraćem od propisanog trajanja studija, uz uvjet ispunjenja 
dodatnih kriterija.  
(4) Iznimno uspješnom studentu i/ili posebno nadarenom studentu može se odobriti 
istodobno studiranje još jednog studija u statusu redovitog studenta, uz uvjet ispunjenja 
dodatnih kriterija. 
(5) U slučajevima iz stavka 3. i 4. ovog članka osim uvjeta propisanih u stavku 1. i 2. ovog 
članka student mora ispunjavati najmanje jedan od sljedećih dodatnih kriterija: 
 

 da je student autor ili koautor znanstvenog rada objavljenog u znanstvenim časopisima ili 
recenziranom zborniku, 

 da je student nastupio na značajnim nacionalnim ili međunarodnim znanstvenim i/ili 
umjetničkim manifestacijama, 

 da je student dobitnik međunarodnih ili nacionalnih nagrada iz umjetničkog i/ili znanstvenog 
područja vezanih uz studijski program kojeg pohađa. 
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(6) U slučajevima iz stavka 3. i 4. ovog članka, postupci se pokreću temeljem obrazloženog 
prijedloga člana znanstveno – nastavnog i/ili umjetničko – nastavnog osoblja i/ili odsjeka 
znanstveno-nastavne odnosno umjetničko-nastavne sastavnice, a nakon dobivene 
suglasnosti vijeća sastavnice  
(7) Prijedlog iz stavka 6. ovog članka mora sadržavati osnovne podatke o studentu, presjek 
postignuća, nagrada, priznanja i ostvarenih rezultata na studiju. 
(8) Prijedlog se upućuje Povjerenstvu koje ima pet članova, a koje odlukom imenuje rektor 
iz redova znanstveno - nastavnog i/ili umjetničko nastavnog osoblja Sveučilišta, a iz područja 
društvenih znanosti, humanističkih znanosti, prirodnih znanosti odnosno biomedicine i 
zdravstva, tehničkih znanosti i umjetničkog područja na mandatno razdoblje od četiri godine. 
(9) Povjerenstvo razmatra prijedlog te dostavlja izvješće sa mišljenjem rektoru u roku 10 
dana od dana zaprimanja prijedloga iz stavka 8. ovog članka. 
(10) Rektor donosi odluku kojom usvaja ili odbija prijedlog podnositelja. 
 

II. 
Ovaj Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o studiranju stupa na snagu osmog dana od dana 
objave na mrežnim stranicama Sveučilišta. 
 
 

Odluku 
o Konačnom godišnjem planu izdavačke djelatnosti za 2021. godinu 

 
I. 

Donosi se Konačan godišnji plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 2021. 
godinu. 
 

II. 
Konačan godišnji plan izdavačke djelatnosti nalazi se u privitku ove Odluke i čini njen sastavni 
dio. 
 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

 


