Na temelju članka 82. stavka 3. i 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
(„Narodne novine“ broj: Narodne novine 123/2003, 198/2003, 105/2004, 174/2004, 2/2007,
46/2007, 45/2009, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014, 60/2015, 131/2017,
96/2018) te članka 32. i članka 29. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Senat Sveučilišta
Jurja Dobrile u Puli je na svojoj 26. sjednici održanoj dana 17. srpnja 2019. godine
PRAVILNIK O POSTUPKU ODUZIMANJA STRUČNOG ILI AKADEMSKOG NAZIVA
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom propisuje pokretanje i provođenje postupka oduzimanja akademskog ili
stručnog naziva te uvjete za oduzimanje stručnih ili akademskih naziva stečenih na Sveučilištu
Jurja Dobrile u Puli i njegovim prednicima.
Članak 2.
(1) Postupak oduzimanja stečenog stručnog ili akademskog naziva može se pokrenuti ako
postoji osnovana sumnja da je stečen protivno propisanim uvjetima za njegovo stjecanje,
grubim kršenjem pravila studija ili ako je završni odnosno diplomski rad na temelju kojega je
stečen plagijat ili krivotvorina.
(2) Postupak za oduzimanje akademskog ili stručnog naziva pokreće Senat Sveučilišta Jurja
Dobrile u Puli (dalje u Tekstu: Senat). Postupak može, po službenoj dužnosti, pokrenuti i rektor.
(3) Prijedlog za pokretanje postupka oduzimanje akademskog ili stručnog naziva može dati
svaka osoba u pisanom obliku s detaljnim obrazloženjem i dokazima o postojanju osnovane
sumnje iz stavka 1. ovog članka.
Članak 3.
(1) Prijedlog za pokretanje postupka oduzimanja akademskog ili stručnog naziva upućuje se
Senatu preko rektorata Sveučilišta.
(2) Senat će odbaciti prijedlog za pokretanje postupka ukoliko nije dostatno obrazložen i/ili ne
sadrži potrebne dokaze.
(3) Ukoliko utvrdi da prijedlog za pokretanje postupka pruža dovoljne osnove za daljnje
postupanje, Senat donosi odluku o pokretanju postupka i osniva Povjerenstvo koje ima
zadatak provjeriti navode iz prijedloga, provesti dokazni postupak i podnijeti izvješće Senatu s
prijedlogom odluke.
(4) Povjerenstvo iz prethodnog stavka ima tri člana u znanstveno-nastavnim zvanjima od kojih
je jedan predsjednik Povjerenstva.
(5) Članovi Povjerenstva ne mogu biti nastavnici koji su sudjelovali u ocjeni ili obrani rada na
kojem se temelji stjecanje spornog akademskog ili stručnog naziva, odnosno nastavnici koji su
na bilo koji način povezani s prijedlogom za oduzimanje akademskog ili stručnog naziva.
(6) Rad Povjerenstva organizira predsjednik.
(7) Povjerenstvo odlučuje o svim svojim radnjama, kao i o sadržaju izvješća koje podnosi
Senatu, većinom glasova.
(8) Član Povjerenstva koji se ne slaže sa sadržajem izvješća za Senat mora podnijeti izdvojeno
izvješće s detaljnim obrazloženjem.

Članak 4.
(1) Povjerenstvo će pisanim putem obavijestiti osobu za čiji je akademski ili stručni naziv dan
prijedlog za oduzimanje, dostaviti joj svu relevantnu dokumentaciju te pozvati da se o svemu
očituje pisanim putem u primjerenom roku.
(2) Povjerenstvo će provesti potrebne dokazne postupke ili radnje, uključujući i saslušanje
osoba koje bi mogle imati saznanja o relevantnim okolnostima slučaja te svoje pisano izvješće
dostaviti Senatu, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana imenovanja i dostave svih potrebnih
dokaza za provođenje postupka.
(3) Izvješće Povjerenstva mora sadržavati zaključak o tome da li je stručni ili akademski naziv
stečen protivno propisanim uvjetima za njegovo stjecanje, grubim kršenjem pravila studija ili
ako je završni odnosno diplomski rad na temelju kojega je stečen plagijat ili krivotvorina.
Članak 5.
(1) Konačnu odluku o (ne)oduzimanju stručnog ili akademskog naziva donosi Senat na temelju
svih relevantnih dokumenata: prijedloga za pokretanje postupka oduzimanja stručnog ili
akademskog naziva, izvješća Povjerenstva i očitovanja osobe protiv koje se vodi postupak.
(2) Nakon donošenja odluka o oduzimanju stručnog ili akademskog naziva, rektor će donijeti
odluku o poništenju svjedodžbe ili diplome. Odluka se objavljuje u Narodnim novinama.
(3) Odluka se dostavlja podnositelju zahtjeva za pokretanje postupka oduzimanja stručnog ili
akademskog naziva i osobi na koju se odnosi.
(4) Odluka se izvršava na način da se primjerak svjedodžbe ili diplome iz arhiva, poništava
otiskom štambilja, naznakom odluke, potpisom dekana i pečatom. Ukoliko je to moguće, od
osobe kojoj je oduzet stručni ili akademski naziv ili stupanj, povlači se izvornik diplome ili
svjedodžbe i poništava na navedeni način.
(6) Primjerak o oduzimanju stručnog ili akademskog naziva ili stupnja arhivira se i u studentski
dosje osobe kojoj je oduzet stručni ili akademski naziv ili stupanj.
Članak 6.
Osoba kojoj je oduzet stručni ili akademski naziv ili stupanj, primitkom odluke o oduzimanju
naziva, gubi sva prava koja je imala temeljem stručnog ili akademskog naziva.
Članak 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana donošenja i objavit će se na mrežnim
stranicama Sveučilišta.
Rektor
Prof.dr.sc. Alfio Barbieri
U Puli, 17. srpnja 2019. godine
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