
SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI 

Zagrebačka 30, 52100 Pula 

 

28. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA JURJA DOBRILE U PULI 

održana u petak 28. ožujka 2014. godine 

 

Početak sjednice 12.07 sati 

Završetak sjednice 14.55 sati 

 

DNEVNI RED 

1. Potvrđivanje zapisnika 27. sjednice Senata  

2. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

o dopuni Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 6.veljače 2013. 

 

Članak 1. 

U Statutu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (KLASA: 603-05/13-01/02-01, URBROJ: 380-

13-01-1 od 6. veljače 2013. godine) u članku 47. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

«Iznimno od stavka 1. ovog članka na sveučilišnom odjelu na kojem je u radnom odnosu 

s punim radnim vremenom zaposleno manje od 5 nastavnika u znanstveno-nastavnom 

odnosno umjetničko-nastavnom zvanju redovitog ili izvanrednog profesora za pročelnika 

odjela može biti izabran i nastavnik u znanstveno-nastavnom odnosno umjetničko-

nastavnom zvanju docenta.»  

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka o dopuni Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli stupa na snagu danom 

donošenja. 

 

3. Donošenje Odluke o potvrdi izbora redovite profesorice Danijele Križman 

Pavlović 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Danijele Križman Pavlović u znanstveno-nastavno zvanje i 

na radno mjesto redovite profesorice – prvi izbor za područje društvenih znanosti, 

znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana marketing na Fakultetu ekonomije i 

turizma »Dr. Mijo Mirković», Sveučilište Juraj Dobrile u Puli. 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 



 

4. Donošenje Odluke o potvrdi izbora redovite profesorice Neale Ambrosi-

Randić 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Neale Ambrosi-Randić u znanstveno-nastavno zvanje i na 

radno mjesto redovite profesorice – prvi izbor za područje društvenih znanosti, 

znanstveno polje psihologija, znanstvena grana ostale primijenjene psihologije na Odjelu 

za studij na talijanskom jeziku, Sveučilište Juraj Dobrile u Puli. 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

5. Donošenje Odluke o izboru člana Sveučilišnog savjeta 

Senat donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

Članak 1. 

Doc. mr. art. Aleksandra Rotar izabire se za članicu Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Jurja 

Dobrile u Puli.  

 

Članak 2. 

Mandat doc. mr. art. Aleksandre Rotar traje do isteka mandata postojećeg saziva 

Sveučilišnog savjeta. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

6. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Odbora za znanstveni i 

umjetnički rad 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

o izmjeni Odluke o imenovanju članova Odbora za znanstveni i umjetnički rad 

I. 

U Odluci o imenovanju članova Odbora za znanstveni i umjetnički rad od 27. veljače 

2014. godine (KLASA: 003-08/14-02/32-01, URBROJ: 380-14-01-1) točka I.7. mijenja se 

i glasi: 

«Doc. dr. sc. Andrea Matošević, predstavnik Odjela za studij na talijanskom jeziku». 

 

II. 

U svemu ostalom Odluka o imenovanju članova Odbora za znanstveni i umjetnički rad  

(KLASA: 003-08/14-02/32-01, URBROJ: 380-14-01-1) ostaje neizmijenjena. 

 

 

7. a) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini školarine za izvanredne 

studente 



 

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Odluke o visini školarine za izvanredne studente 

 

I. 

U točki I. Odluke o visini školarine za izvanredne studente od 22. srpnja 2011. godine 

(KLASA: 003-08/11-02/40-01, URBROJ: 380/11-01/-1) i 27. ožujka 2013. godine (003-

08/13-02/27-01; URBROJ: 380-13-01-1) alineje 2, 3 i 4 se mijenjaju i glase: 

«- 5.000,00 kuna za izvanredne studente na Fakultetu ekonomije i turizma «Dr. Mijo 

Mirković» 

- 9.000,00 kuna za izvanredne studente na Fakultetu ekonomije i turizma «Dr. Mijo 

Mirković», sveučilišni preddiplomski studijski program Turizam, dislocirani centar Umag 

(7.500,00 kuna pripada Fakultetu ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković», a 1.500,00 

kuna Pučkom otvorenom učilištu, Umag) 

- 5.000,00 kuna za izvanredne studente na sveučilišnom interdisciplinarnom studiju 

Kultura i turizam». 

 

II. 

U točki I. dodaje se nova alineja koja glasi: 

«- 5.000,00 kuna za izvanredne studente na sveučilišnom studiju Informatika.». 

 

III. 

Odluke o visini školarine za izvanredne studente od 22. srpnja 2011. godine (KLASA: 

003-08/11-02/40-01, URBROJ: 380/11-01/-1) i 27. ožujka 2013. godine (003-08/13-

02/27-01; URBROJ: 380-13-01-1) u svemu drugom ostaje neizmijenjena. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnim stranicama 

Sveučilišta. 

 

b) Prijedlog Odluke o izmjene Odluka o participaciji redovitih studenata  

 

 

ODLUKU 

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

I. 

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

2012. godine riječi pod točkom 1. «u akademskoj godini 2013./2014.» se brišu. 

U točki III. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase: 

«Redoviti studenti koji u jednoj akademskoj godini ostvare manje od 42 ECTS boda dužni 

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

od: 

      - 5.500,00 kuna za područje društvenih i humanističkih znanosti 

      - 7.370,00 kuna za područje biotehničkih znanosti i 

      - 9.240,00 kuna za umjetničko područje.  

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

boda dužni su prilikom upisa u sljedeću akademsku godinu platiti participaciju u školarini 

u iznosu od 3.650,00 kuna.»  

 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od akademske godine 

2014./2015. 



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

10. rujna 2012. godine ostaje neizmijenjena. 

 

c) Prijedlog Odluke o cijenama studenskih obrazaca i drugim naknadama 

na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli 

 

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

sljedeću: 

 

ODLUKU 

o cijenama studentskih obrazaca i drugim naknadama na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli 

I. 

Utvrđuju se cijene studentskih obrazaca i druge naknade na Sveučilištu Jurja Dobrile u 

Puli kako slijedi: 

 

1. Naknada po ispitu za studente koji 

produžavaju status, a ostala su im tri ispita ili 

manje 

300,00 kn 

2. Naknada za diplomski/završni rad za 

studente koji produžavaju status  

350,00 kn 

3. Cijena diplome (tuljak i dopunska isprava o 

studiju) 

350,00 kn 

4. Izdavanje duplikata diplome 250,00 kn 

5.  Indeks 120,00 kn 

6. Naknada troškova za zamjenu izgubljenog, 

uništenog ili oštećenog indeksa 

250,00 kn 

7. Izvod iz nastavnog plana 15,00 + 0,50 kn po kopiranoj 

stranici 

8. Izvadak položenih ispita – za studente 

upisane po starom programu 

50,00 kn 

9. Ovjera kopije diplome/svjedodžbe 15,00 kn 

 

Iznosi utvrđeni u prethodnom stavku uplaćuju se na žiroračun sveučilišnih 

odjela/Fakulteta. 

 

II. 

Utvrđuje se troškovi upisa i troškovi razredbenog postupka/dodatnih provjera prilikom 

upisa na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli od akademske godine 2014./2015.: 

1) za razredbeni postupak/dodatne provjere za upis u I. godinu studija u iznosu od 

250,00 kuna, 

2) za upis u I. godinu studija u iznosu od 300,00 kuna (navedeni iznos obuhvaća 60,00 

kuna na ime studentskog zbora, 30,00 kuna na ime studentskog osiguranja, 120,00 kuna 

za indeks s pripadajućom dokumentacijom, 25,00 kuna na ime Sveučilišne knjižnice za 

nabavu literature za nastavu i studente, a preostali iznos na ime materijalnih troškova 

Sveučilišta), 

3) za upis u više godine studija u iznosu od 200,00 kuna (navedeni iznos obuhvaća 60,00 

kuna na ime studentskog zbora, 30,00 kuna na ime studentskog osiguranja, 25,00 kuna 

na ime Sveučilišne knjižnice za nabavu literature za nastavu i studente, a preostali iznos 

na ime materijalnih troškova Sveučilišta). 



 

III. 

Iznos utvrđen u podtočki 1. točke II. ove Odluke uplaćuje se na žiro račune sveučilišnih 

odjela i Fakulteta ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković». 

Iznosi utvrđeni u podtočkama 2. i 3. točke II. ove Odluke uplaćuju se na žiro račun 

Sveučilišta. 

 

IV. 

Donošenjem ove Odluke prestaju vrijediti Odluka rektora o cijenama studentskih 

obrazaca i drugim naknadama na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli od 1. listopada 2012. 

godine (KLASA: 003-08/12-08/53-01, URBROJ: 380-12-01-01-1) i Odluka rektora o 

troškovima upisa i troškovima razredbenog postupka od 15. svibnja 2012. godine 

(KLASA: 003-08/12-08/40-01, URBROJ: 280-12-01-01-1). 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na mrežnim stranicama 

Sveučilišta. 

 

8. Donošenje Upisnih kvota Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za akademsku 

godinu 2014./2015. 

 

9. Donošenje Odluke o oročenju sredstava depozita 

 

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 d.d., i to: 

 

- s IBAN-a Sveučilišta HR1923600001101931377 

 iznos od 3.000.000,00 kuna, u trajanju od 3. travnja 2014. godine do 3. lipnja 

2014. godine  

 

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

HR3123600001500111214 

 iznos od 2.000.000,00 kuna, u trajanju od 3. travnja 2014. godine do 3. lipnja 

2014. godine  

 

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

 iznos od 1.300.000,00 kuna, u trajanju od 3. travnja 2014. godine do 3. lipnja 

2014. godine  

 

odnosno u sveukupnom iznosu od 6.300.000,00 kuna. 

   

10. Donošenje Odluke o iznosu školarine za nastavak studija III. generacije 

studenata Poslijediplomskog doktorskog studija   

 

Senat donosi sljedeću: 

 

O D L U K U 

o iznosu školarine za nastavak studija III. generacije 

 



Članak 1. 

Studentima Poslijediplomskog doktorskog studija koji su studij upisali 2011. godine (III. 

generacija studenata), odnosno kojima je 1. ožujka 2014. godine proteklo tri godine od 

dana upisa studija, utvrđuje se visina školarine za nastavak studija kako slijedi: 

 

- studenti se oslobađaju plaćanja školarine ukoliko obrane doktorsku disertaciju u roku 

od šest mjeseci (odnosno u sedmom/VII semestru) nakon proteka roka od tri godine od 

dana upisa studija  

 

- za svakih sljedećih šest mjeseci studija (odnosno svaki sljedeći semestar) studenti su 

dužni platiti školarinu u iznosu od 7.000,00 kuna, s time da ukupna visina školarine može 

iznositi maksimalno 21.000,00 kuna.   

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Rektor, prof. dr. sc. Alfio Barbieri predlaže donošenje novog pravilnika na razini 

Sveučilišta za doktorske studije kojim bi se van snage stavio dosadašnji Pravilnik. 

Prof. dr. sc. Marija Bušelić navodi da je prijedlog novog Pravilnika već sastavljen 

te ga je potrebno samo uputiti u proceduru. 

 

11. Donošenje odluka o davanju suglasnosti za izdavanje i sufinanciranje 

udžbenika 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeće odluke: 

 

ODLUKU 

I. 

Daje se suglasnost za izdavanje i sufinanciranje udžbenika TRŽIŠTE RADA – TEORIJSKI 

PRISTUP, autorice Marije Bušelić. 

 

II. 

Odobrava se korištenje Sveučilišnog znaka koji mora biti otisnut na naslovnoj stranici, 

naslovnici i hrptu knjižnog omota. 

 

III. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

i 

 

ODLUKU 

I. 

Daje se suglasnost za izdavanje i sufinanciranje udžbenika MEĐUNARODNI TURIZAM, 

autorice Jasmine Gržinić. 

 

II. 

Odobrava se korištenje Sveučilišnog znaka koji mora biti otisnut na naslovnoj stranici, 

naslovnici i hrptu knjižnog omota. 

 

III. 



Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

12. Razno 

 

 


