
 
 

  

1  

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 
 

ZAKLJUČAK 2. REDOVITE SJEDNICE 
SENATA SVEUČILIŠTA JURJA DOBRILE U PULI 

održane u utorak 26. listopada 2021. godine s početkom u 13,00 sati 
 
Rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli prof. dr. sc. Marinko Škare sazvao je 2. Redovitu 
(elektronsku) sjednicu Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli dana 26. listopada 2021. godine 
s početkom u 13,00 sati putem aplikacije Zoom, a preko koje aplikacije i provedeno 
elektronsko glasovanje. 
 
 
Senat je jednoglasno prihvatio zapisnik s 1. redovite sjednice Senata Sveučilišta Jurja Dobrile 
u Puli. 
 
 
Senat je jednoglasno donio: 

 
ODLUKU 

o financijskom izvještaju i izvršenju financijskog plana 
(od siječnja do rujna 2021. godine) 

 
Članak 1. 

Prihvaća se financijski izvještaj i izvršenje financijskog plana Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 
za razdoblje od siječnja do rujna 2021. godine. 
 

Članak 2. 
Financijski izvještaj i izvršenje financijskog plana Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za razdoblje 
od siječnja do rujna 2021. godine čine sastavni dio ove Odluke. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju Izvedbenog plana nastave za diplomski sveučilišni studijski program Rani i 

predškolski odgoj i obrazovanje na hrvatskom i talijanskom jeziku 
za akademsku godinu 2021./2022. 

 
Članak 1. 

Prihvaća se Izvedbeni plan nastave za diplomski sveučilišni studijski program Rani i 
predškolski odgoj i obrazovanje na hrvatskom i talijanskom jeziku za akademsku godinu 
2021./2022. 
Izvedbeni plan nastave je sastavni dio ove Odluke. 

 
Članak 2. 

Izvedbeni plan nastave za diplomski sveučilišni studijski program Rani i predškolski odgoj i 
obrazovanje na hrvatskom i talijanskom jeziku objavit će se na mrežnim stranicama 
Sveučilišta 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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ODLUKU 

o prihvaćanju Izvedbenog plana nastave programa cjeloživotnog obrazovanja  
Program razlikovnog obrazovanja za upis na diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski 

odgoj i obrazovanje na hrvatskom i talijanskom jeziku 
za akademsku godinu 2021./2022. 

 
Članak 1. 

Prihvaća se Izvedbeni plan nastave programa cjeloživotnog obrazovanja Program 
razlikovnog obrazovanja za upis na diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i 
obrazovanje na hrvatskom i talijanskom jeziku za akademsku godinu 2021./2022. 
Izvedbeni plan nastave je sastavni dio ove Odluke. 

 
Članak 2. 

Izvedbeni plan nastave za program cjeloživotnog obrazovanja Program razlikovnog 
obrazovanja za upis na diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na 
hrvatskom i talijanskom jeziku objavit će se na mrežnim stranicama Sveučilišta 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

 
ODLUKU  

o prihvaćanju izmjena i dopuna studijskih programa 
 

Članak 1. 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskih programa preddiplomskog sveučilišnog studija 
Primijenjene ekonomije na daljinu na hrvatskom i engleskom jeziku i diplomskog sveučilišnog 
studija Primijenjene ekonomije na daljinu na hrvatskom i engleskom jeziku. 
Izmjene i dopune studijskih programa primjenjuju se od akademske godine 2022./2023. 
 

Članak 2. 
Izmjene i dopune studijskih programa iz članka 1. nalaze se u privitku ove Odluke i čine njen 
sastavni dio. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju izmjena i dopuna studijskih programa 

 
Članak 1. 

Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskih programa preddiplomskog sveučilišnog studija 
Informatike na daljinu na hrvatskom i engleskom jeziku i diplomskog sveučilišnog studija 
Informatike na daljinu na hrvatskom i engleskom jeziku.  
Izmjene i dopune studijskih programa primjenjuju se od akademske godine 2022./2023. 
 

Članak 2 
Izmjene i dopune studijskih programa iz članak 1. nalaze se u privitku ove Odluke i čine njezin 
sastavni dio. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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ODLUKU 
o dopuni Odluke o naknadi za program cjeloživotnog obrazovanja „Suvremena 

gastronomija, nutricionizam i ugostiteljstvo“ 
 

Članak 1. 
U Odluci Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli o naknadi za program cjeloživotnog 
obrazovanja „Suvremena gastronomija, nutricionizam i ugostiteljstvo“ (KLASA: 003-08/21-
02/89, URBROJ: 380-01-21-1, od 9. rujna 2021. godine) dodaju se nove točke III i IV koje 
glase:  

„III 
Utvrđuje se naknada za program cjeloživotnog obrazovanja „Suvremena gastronomija, 
nutricionizam i ugostiteljstvo“ u organizaciji Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ 
za zaposlenike institucija, poslovnih subjekata i udruga čije je djelovanje vezano uz 
gastronomiju, nutricionizam, ugostiteljstvo ili hotelijerstvo ili je to njihova temeljna djelatnost 
u iznosu od 3.900,00 kuna.  
 
Ispunjavanje uvjeta se dokazuje izvatkom iz odgovarajućeg registra i sklapanjem Ugovora o 
suradnji sa Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli. 
 
U naknadu je uključena nastava i nastavni materijal. 
 
Naknadu za pohađanje programa moguće je platiti u četiri (4) jednaka obroka. 
 

IV 
Utvrđuje se naknada za program cjeloživotnog obrazovanja „Suvremena gastronomija, 
nutricionizam i ugostiteljstvo“ u organizaciji Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ 
za maturante srednjih škola iz područja uz gastronomije, nutricionizma, ugostiteljstva ili 
hotelijerstva u iznosu od 3.900,00 kuna.  
 
Ispunjavanje uvjeta se dokazuje potvrdom o statusu učenika izdanom od srednje škole te 
sklapanjem Ugovora o suradnji sa Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli. 
 
U naknadu je uključena nastava i nastavni materijal. 
 
Naknadu za pohađanje programa moguće je platiti u četiri (4) jednaka obroka.“ 
 
 

Članak 2. 
Dosadašnja točka III postaje točka V. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju Strategije izvođenja on-line nastave 

2021.-2023. 
 

Članak 1. 
Prihvaća se Strategija izvođenja on-line nastave na Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 
razdoblje od 2021.-2023.  
 

Članak 2. 
Tekst Strategije izvođenja on-line nastave priložen je ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio. 
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Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

 
 

ODLUKU  

o statusnoj promjeni Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 

Članak 1. 

Prestaje s radiom znanstveno-nastavna sastavnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli - Fakultet 

za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije / Facoltà di Studi Interdisciplinari, Italiani 

e Culturali, osnovana kao podružnica na adresi Pula (Grad Pula – Pola), Ulica Ivana Matetića 

Ronjgova 1. 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se Trgovačkom sudu na daljnje 

nadležno postupanje. 

 

 
ODLUKU  

o izmjeni Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 
 

(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- 
08/14-02/54-01, 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),  
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),  
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Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 6. veljače 2013. (KLASA: 
003-05/13-01/02-01, URBROJ: 380-01-19-30, od 16. prosinca 2019. godine),  
Odluka o izmjeni Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 6. veljače 2013. (KLASA: 003-
05/13-01/02-01, URBROJ: 380-01-20-31, od 28. veljače 2020. godine),  
Odluka o izmjeni Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 6. veljače 2013. (KLASA: 003-
05/13-01/02-01, URBROJ: 380-01-20-33, od 5. listopada 2020. godine) i 
Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 6. veljače 2013. (KLASA: 
003-05/13-01/02-01, URBROJ: 380-01-20-34, od 28. travnja 2021. godine) 
 
u članku 38., stavku 1., točka 5. se briše. 
 

Članak 2.  
Ova Odluka o izmjeni Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli stupa na snagu danom upisa u 
sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu. 
 

 
Razno 

Rektor prof. dr. sc. Marinko Škare je informirao članove Senata o problematici prostora i 
neadekvatnosti zgrade u Ronjgovoj. 
Vezno za COVID i epidemiološku situaciju, rektor je utvrdi da se još uvijek preporuča 
održavanje sastanaka on line putem, a u slučaju povećanja broja zaraženih poduzimat će se 
adekvatne mjere za zaštitu zaposlenika i studenata te prelazak na on line nastavu kada je to 
potrebno. 
 
Prof. dr. sc. Lina Pliško, dekanica Filozofskog fakulteta je obavijestila članove Senata da bi 
korejski ambasador došao na naše Sveučilište u posjet posebno s obzirom na činjenicu da 
se na Sveučilištu izvodi Korejski jezik. 
 
 
 


