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Sveučilište Jurja Dobrile u Puli  
  

ZAKLJUČAK 4. REDOVITE SJEDNICE  
SENATA SVEUČILIŠTA JURJA DOBRILE U PULI  

održane u utorak 7. prosinca 2021. godine s početkom u 13,00 sati  
  
  
Rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli prof. dr. sc. Marinko Škare sazvao 
je 4. Redovitu (elektronsku) sjednicu Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u 
Puli dana 6. prosinca 2021. godine s početkom u 13,00 sati preko 
aplikacije Microsoft Teams.  
  
  
Senat je većinom glasova prihvatio zapisnik s 3. redovite sjednice Senata 
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.  
  
  
Senat je jednoglasno donio:  

  
 
 

ODLUKU 
o Izvješću o radu i poslovanju dekanice Fakulteta za odgojne i 

obrazovne znanosti 
 

Članak 1. 
Prihvaća se Izvješće o radu i poslovanju dekanice Fakulteta za odgojne 
i obrazovne znanosti izv. prof. dr. sc. Ive Blažević za razdoblje od  srpnja 
2020. godine do srpnja 2021. godine 

 
Članak 2. 

Izvješće o radu i poslovanju dekanice Fakulteta za odgojne i obrazovne 
znanosti za navedeno razdoblje sastavni je dio ove Odluke. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

 
 

ODLUKU 
o Izvješću o radu i poslovanju dekana Tehničkog fakulteta 

 
Članak 1. 

Prihvaća se Izvješće o radu i poslovanju dekana Fakulteta informatike u 
Puli izv. prof. dr. sc. Giorgia Sinkovića za akademsku godinu 2020./2021. 

 
Članak 2. 
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Izvješće o radu i poslovanju dekana Fakulteta informatike sastavni je dio 
ove Odluke. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

ODLUKU 
o Izvješću o radu i poslovanju dekana Tehničkog fakulteta 

 
Članak 1. 

Prihvaća se Izvješće o radu i poslovanju dekana Tehničkog fakulteta prof. 
dr. sc. Bernarda Frankovića za akademsku godinu 2020./2021. 

 
Članak 2. 

Izvješće o radu i poslovanju dekana Tehničkog fakulteta sastavni je dio 
ove Odluke. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

 
 

ODLUKU 
o Izvješću o radu i poslovanju dekana Muzičke akademije 

 
Članak 1. 

Prihvaća se Izvješće o radu i poslovanju dekana Muzičke akademije izv. 
prof. art. Dražena Košmerla za razdoblje od 1. listopada 2020. godine do 
20. rujna 2021. godine. 

 
Članak 2. 

Izvješće o radu i poslovanju dekana Muzičke akademije sastavni je dio 
ove Odluke. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 
 

ODLUKU 
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Centra za kompetencije u 

obrazovanju 
 
I. 

U Odluci o osnivanju Centra za kompetencije u obrazovanju (KLASA: 
003-08/13-02/64-01; URBROJ: 380-13-01-1 od 18. srpnja 2013. godine 
i KLASA: 003-08/13-02/64-01, URBROJ; 380-01-21-2 od 14. studenog 
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2016. godine) u točki I. riječ „sastavnice“ zamjenjuje se riječima 
„ustrojstvena jedinica“.  
 

II. 
U točki V. u stavku 1. iza riječi „Vijeće čine:“ dodaju se riječi: „prorektor 
za studente, obrazovne programe i suradnju,“. 
 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.                                                                           
 
 
 

O D L U K U 
o preustroju Centra za razvoj karijera 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom preustrojava se Centar za razvoj karijera (dalje: Centar) 
na način da Centar prestaje biti sastavnica Sveučilišta Jurja Dobrile u 

Puli (daje: Sveučilište) i postaje ustrojstvena jedinica Sveučilišta. 
Centar ima sjedište u Puli , na adresi Zagrebačka 30. 
 

Članak 2. 
Centar djeluje u svrhu integracije studenta na tržište rada kroz različite 
oblike stručne prakse i povezivanje s poslovnim subjektima tijekom 
obrazovnog procesa koji se provodi na Sveučilištu, a sve u cilju stjecanja 
praktičnih znanja studenta i njihov lakši ulazak na tržište rada nakon 
završetka formalnog obrazovanja.  
Djelatnosti Centra: 

- posredovanje pri zapošljavanju studenata 
- informiranje studenata s mogućnostima daljnjeg školovanja, osposobljavanja  

i usavršavanja te mogućnostima na tržištu rada – stručna praksa 
- predstavljanje Centra poduzećima – sklapanje ugovora o suradnji (stručna 

praksa),  
poticanje poduzeća da se uključe u rad Centra prilikom potrebe za novom 
radnom snagom 

- predstavljanje Centra studentima kroz godišnje prezentacije po sastavnicama  
(informiranje o postojanju softverskog sustava)  

- informiranje studenata o mogućnostima odrađivanja stručne prakse, kao i 
zapošljavanja,  
otvorenim radnim mjestima, uređivanju životopisa i sl.  

- odrađivanje administrativnog djela stručne prakse za sve sastavnice Sveučilišta 
- provođenje godišnje statistike o odrađenim praksama, te zapošljivosti studenata 
- organizacija gostujućih predavanja, posjete poduzećima i slično 
- uključivanje studenata u aktivnosti Sveučilišta prilikom organizacije događaja na  

Sveučilištu, npr. objava natječaja za potrebnom radnom snagom, odabir 
kandidata  



  

  4  

za pomoć pri organizaciji događaja na sveučilištu kroz intervju i sl. 
- prijava studenata na HZZO tijekom stručne prakse/terenske nastave za sve 

studente Sveučilišta 
- organizacija radionica vezanih uz studij za brucoše te uz tržište rada za studente  

viših godina kao i za alumni i dr. 
 

Članak 3. 
U sastav Centra prelazi Studentski poduzetnički inkubator – SPIN te će 
sve aktivnosti SPIN-a obavljati kroz Centar. 
 

Članak 4. 
Centar ima voditelja koji organizira rad i poslovanje Centra. 
Voditelja Centra koji organizira rad Centra i predstavlja Centar prema 
uputi i ovlaštenju rektora imenuje Senat na prijedlog rektora. 
Djelatnost Centra odvija se u skladu s odredbama Statuta i drugih pravnih 
akata Sveučilišta. 
 

Članak 5. 
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka Senata 
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 30. lipnja 2017. godine (KLASA: 003-
08/17-02/27, URBROJ: 380-01-17-1) i Odluka o izmjeni Odluke o 
osnivanju Sveučilišnog centra za razvoj karijera od 31. listopada 2018. 
(KLASA: 003-08/17-02/27 i URBROJ: 380-01-18-2) 
Rad Centra regulirat će se Poslovnikom o radu koji će donijeti Senat 
Sveučilišta. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 

O D L U K U 
o imenovanju voditelja Centra za razvoj karijera 

 
Članak 1. 

Tea Aničić, zaposlenica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, zaposlena na 
radnom mjestu stručne suradnice za razvoj karijera, imenuje se za 
voditeljicu Centra za razvoj karijera (dalje: Centar). 
 

Članka 2. 
Voditeljica organizira rad i poslovanje Centra, a sve sukladno Poslovniku 
o radu Centra koji će donijeti Senat Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
ODLUKU 

I. 
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Prihvaćaju se druge izmjene i dopune Financijskog plan Sveučilišta Jurja 
Dobrile u Puli za 2021. godinu. 

II. 
Druge izmjene i dopune Financijskog plan Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 
za 2021. godinu sastavni su dio ove Odluke 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

ODLUKU 
 
I. 

Prihvaća se Financijski plan Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 2022. 
godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godine. 
 

II. 
Financijski plan Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 2022. godinu s 
projekcijama za 2023. i 2024. godine sastavni je dio ove Odluke 
 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

ODLUKU 
 

I. 
Prihvaćaju se II. izmjene i dopune Financijskog plana Studentskog zbora 
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 2021. godinu. 
 

II. 
II. izmjene i dopune Financijskog plana Studentskog zbora Sveučilišta 
Jurja Dobrile u Puli za 2021. godinu nalaze se u privitku ove Odluke i čine 
njen sastavni dio. 
 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

 
ODLUKU 

 o prihvaćanju Financijskog plana Studentskog zbora Sveučilišta Jurja 
Dobrile u Puli za 2022. godinu 

 
I. 

Prihvaća se Financijski plan Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile 
u Puli za 2022. godinu. 
 

II. 
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Financijski plan Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 
2022. godinu sastavni je dio ove Odluke. 
 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

 
 

ODLUKU 
 o prihvaćanju Financijskog izvještaja Studentskog zbora Sveučilišta 

Jurja Dobrile u Puli za akademsku godinu 2020./2021. godinu 
 
I. 

Prihvaća se Financijski izvještaj Studentskog zbora Sveučilišta Jurja 
Dobrile u Puli za akademsku godinu 2020./2021. godinu. 
 

 
II. 

Financijski izvještaj Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 
akademsku godinu 2020./2021. godinu sastavni je dio ove Odluke. 
 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

 
ODLUKU 

o ukidanju studijskog programa 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom ukida se sljedeći studijski program: 
 
Preddiplomski stručni studij Predškolski odgoj (na hrvatskom i 
talijanskom jeziku) upisan pod šifrom 1066 Upisnika studijskih programa 
kojeg izvodi Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i 
obrazovne znanosti i briše se iz upisnika studijskih programa. 
 

Članak 2. 
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli će studij iz članka 1. ove Odluke za 
upisane studente izvoditi i dalje sukladno općim aktima Sveučilišta, a 
najkasnije do 30. rujna 2024. godine.  
 

Članak 3. 
Ova Odluka dostavlja se Agenciji za znanosti i visoko obrazovanje i 
Ministarstvu znanosti i obrazovanja na daljnje nadležno postupanje. 
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ODLUKU 
o izmjenama Odluke o imenovanju članova Odbora za znanstveni i 

umjetnički rad 
 

Članak 1. 
(1) U točki I. u stavku 1. Odluke o imenovanju članova Odbora za 
znanstveni i umjetnički rad od 22. prosinca 2020. godine (KLASA: 003-
08/20-02/109, URBROJ: 380-01-21-1) podtočka 1. mijenja se i glasi: 
„Prorektor za suradnju, inovacije i transfer tehnologijama“.  
(2) Podtočka 3. se brise, a dosadašnje podtočke 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 
11. i 12. postaju 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11.  
(3) Dosadašnja podtočka 6, koja postaje podtočka 5. mijenja se i glasi: 
„prof. dr. sc. Jasmina Gržinić, predstavnica Fakulteta ekonomije i 
turizama „Dr. Mijo Mirković“. 
 

Članak 2.  
U točki I. stavak 2. mijenja se i glasi: „Mandat imenovah članova traje 
dvije godine.“ 

 
Članka 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

 
ODLUKU 

o donošenju Plana izdavačke djelatnosti za 2022. godinu 
 
I. 

Donosi se Plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 
2022. godinu.  
 

II. 
Prijedlog Plana izdavačke djelatnosti za 2022. godinu nalazi se u privitku 
ove Odluke i čini njen sastavni dio. 
 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 
 

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o studiranju 
 

Članak 1. 
U Pravilniku o studiranju KLASA:003-05/17-01/02, URBROJ:380-01-17-
1 od 27. veljače 2017. godine članak 44. stavak 4. mijenja se i glasi: 
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Iznimno uspješnom student i/ili posebno nadarenom studentu može se 
odobriti istodobno studiranje još jednog studija uz temeljno financiranje, 
uz uvjet ispunjenja dodatnih kriterija. 
 

Članak 2. 
Ovaj Pravilnik o izmjeni Pravilnika o studiranju stupa na snagu osmog 
dana od dana objave na mrežnim stranicama Sveučilišta. 
 
 
 

Odluku 
o ovlaštenju za promjene Izvedbenih planova nastave  

 
Članak 1. 

Ovlašćuju se znanstveno-nastavne sastavnice i umjetničko-nastavna 
sastavnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli da na stručnim vijećima 
donosu izmjene i dopune Izvedbenih planova nastave tijekom 
akademske godine koje su neophodne za nesmetano funkcioniranje 
nastavnog procesa, a odnose se na promjenu nositelja kolegija ili 
predavača na kolegiju uslijed bolesti, dopusta ili izmjene ugovora o radu.  
Sastavnice su obvezne izmjene dostaviti Uredu za studente i obrazovne 
programe te isto objaviti na mrežnim stranicama. 
 

Članak 2. 
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka Senata 
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 4. rujna 2018. godine (KLASA: 003-
08/18-02/51, URBROJ: 380-01-18/1). 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju Istraživačke strategije Sveučilišta Jurja Dobrile u 

Puli 2021.-2026. 
 
I. 

Prihvaća se istraživačka strategija Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 
razdoblje od 2021. do 2026. 
 

II. 
„Istraživačka strategija Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 2021.-2026.“ 
nalazi se u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio. 
 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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ODLUKU 
o davanju suglasnosti za sklapanje Dodatka br. V Ugovoru o javnoj 

nabavi za izvođenje radova na proširenju infrastrukture 
studentskih smještajnih kapaciteta Studentskog doma Pula br. 02-

2019-VV  
 
I. 

Daje se suglasnost Rektoru za sklapanje Dodatka br. V Ugovoru o javnoj 
nabavi za izvođenje radova na proširenju infrastrukture studentskih 
smještajnih kapaciteta Studentskog doma Pula br. 02-2019-VV zbog 
povećanja vrijednosti izvedenih radova po okončanom obračunu 
temeljem više-manje radnji, a po ishođenju prethodne suglasnosti 
Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. 
 
Neto iznos povećanja ugovorne vrijednosti temeljem izvedenih radova po 
okončanom obračunu je 2.217.592,90 kn bez PDV-a, a 2.771.991,13 kn 
s PDV-om, što je neto povećanje od 4,56% Osnovnog ugovora, odnosno 
kumulativno povećanje po Dodatku II, Dodatku IV i ovom Dodatku V. 
Osnovnog ugovora iznosi 4.124.239,15 kn bez PDV-a, što je ukupno 
povećanje 8,47% Osnovnog ugovora, za izvedene građevinske radove 
zajednice gospodarskih subjekata Lavčević d.d. Split i Lavčević 
inženjering d.o.o. Split na paviljonu 2 i paviljonu 3 u okviru projekta 
Proširenje infrastrukture studentskih smještajnih kapaciteta Studentskog 
doma Pula. 
 
Povećanje će se financirati kombinacijom preraspodijeljenih 
bespovratnih projektnih sredstava, sredstava Državnog proračuna RH na 
pozicijama Ministarstva znanosti i obrazovanja RH namijenjenih u ovu 
svrhu i sredstava Studentskog centra Pula. 
 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 


