SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI
Zagrebačka 30, 52100 Pula

24. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA JURJA DOBRILE U PULI
održana u četvrtak 30. listopada 2013. godine

Početak sjednice 11.10 sati
Završetak sjednice 13.35 sati
DNEVNI RED
1. Potvrđivanje Zapisnika 23. sjednice Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
2. Izvješće o periodičnom poslovanju i donošenje Odluke o davanju
suglasnosti rektoru za oročavanje sredstava depozita
Senat jednoglasno donosi sljedeću:
ODLUKU
Daje se suglasnost rektoru Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, prof dr.sc. Alfiu Barbieriu za
oročavanje sredstava depozita u Zagrebačkoj banci, i to:
- sa IBAN-a Sveučilišta HR1923600001101931377



iznos od 4.000.000,00 kuna, u trajanju od 40 dana, od 04. studenog do 13.
prosinca 2013.
iznos od 1.000.000,00 kuna, u trajanju od mjesec dana, od 04. studenog do 04.
prosinca 2013.

sa
IBAN-a
Fakulteta
HR3123600001500111214



ekonomije

i

turizma

"Dr.

Mijo

Mirković"

iznos od 2.000.000,00 kuna, u trajanju od 40 dana, od 04. studenog do 13.
prosinca 2013.
iznos od 700.000,00 kuna, u trajanju od mjesec dana, od 04. studenog do 04.
prosinca 2013.

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


iznos od 2.000.000,00 kuna, u trajanju od 40 dana, od 04. studenog do 13.
prosinca 2013.

odnosno u sveukupnom iznosu od 9.700.000,00 kuna.
3. Rasprava o Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije

4. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izbora člana Sveučilišnog
savjeta
Bez primjedbi na prijedlog, Senat jednoglasno donosi sljedeću:
ODLUKU
o postupku kandidiranja i izbora člana Sveučilišnog savjeta
I.
Pokreće se postupak kandidiranja i izbora člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Jurja
Dobrile u Puli (u daljnjem tekstu: Savjet) iz redova nastavnika u znanstveno-nastavnom
odnosno umjetničko-nastavnom zvanju, na mandatno razdoblje od izbora za člana
Savjeta na sjednici Senata do isteka mandata postojećeg saziva Savjeta.
II.
Izborno povjerenstvo za prikupljanje kandidatura i provođenje postupka izbora člana
Savjeta imenuje se u sastavu:
1. Izv. prof. dr. sc. Jasmina Gržinić, predsjednica Izbornog povjerenstva
2. Doc. dr. sc. Mauro Štifanić, član
3. Doc. dr. sc. Sandra Tamaro, članica
III.
Postupak kandidiranja i prikupljanja prijedloga kandidata za člana Savjeta traje do 2.
prosinca 2013. godine.
Kandidate za člana Savjeta mogu predložiti Fakultet i sveučilišni odjeli na način da na
Fakultetskom/stručnom vijeću sastavnice odlukom izaberu svoga kandidata za člana
Savjeta.
Odluka Fakultetskog/stručnog vijeća, zajedno s potpisanom prijavom od strane
dekanice/pročelnika dostavlja se Izbornom povjerenstvu iz prethodnog članka na adresu:
Zagrebačka 30, Pula.

5. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izbora članova Senata
Senat jednoglasno donosi sljedeću
ODLUKU
o pokretanju postupka izbora članova Senata Sveučilišta
I.
Pokreće se postupak za izbor četiri (4) člana Senata Jurja Dobrile u Puli (u daljnjem
tekstu: Senat) u četiri izborne jedinice i to:
- jednog predstavnika nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju iz područja društvenih
znanosti, polje ekonomija (I. izborna jedinica);
- jednog predstavnika nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju iz područja prirodnih
znanosti (II. izborna jedinica);
- jednog predstavnika nastavnika u umjetničko-nastavnom zvanju iz područja umjetnosti
(III. izborna jedinica);
- jednog predstavnika iz suradničkih zvanja (IV. izborna jedinica).

Kandidati za predstavnike nastavnika, odnosno suradnika u Senatu iz prethodnog stavka
mogu biti zaposlenici Sveučilišta u radnom odnosu s punim radnim vremenom izabrani u
znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja iz navedenih područja i polja,
odnosno suradnici izabrani u suradnička zvanja asistenta i višeg asistenta.
II.
Povjerenstvo za provođenje postupka izbora članova Senata (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo) iz točke I. ove Odluke imenuje se u sljedećem sastavu:
1. Prof. Massimo Brajković, predsjednik Povjerenstva
2. Izv. prof. dr. sc. Vanja Bevanda, članica
3. Izv. prof. dr. sc. Lina Pliško, članica
III.
Postupak izbora započinje predajom kandidature od strane samog kandidata za člana
Senata ili drugih osoba iz područja, polja ili zvanja za koje se kandidat bira. Ukoliko se
kandidat za člana Senata ne kandidira sam, potrebna je njegova pisana suglasnost.
Kandidatura za izbor članova Senata se podnosi u Rektorat Sveučilišta, Zagrebačka 30,
Pula, s naznakom «za Povjerenstvo za provođenje izbora članova Senata» u roku od 10
dana od dana objave ove Odluke na mrežnim stranicama Sveučilišta.
Kandidatura mora sadržavati naznaku izborne jedinice za koju se kandidira.
IV.
Po završetku postupka kandidiranja, Povjerenstvo je dužno u daljnjem roku od 10 dana
razmotriti pristigle kandidature i sve kandidate za članove Senata koji ispunjavaju
propisane uvjete uvrstiti u Kandidacijske liste po izbornim jedinicama abecednim redom
prezimena. Kandidacijske liste, točan datum, mjesto i sate održavanja izbora
(glasovanja) Povjerenstvo je dužno objaviti na mrežnim Sveučilišta najkasnije dva dana
nakon sastavljanja Kandidacijskih listi.
V.
Biračko tijelo za pojedinu Kandidacijsku listu čine svi nastavnici odnosno suradnici
pojedine izborne jedinice.
VI.
Povjerenstvo je dužno na biračkom mjestu, u predviđeni dan i sate, za vrijeme
glasovanja imati popis svih osoba s pravom glasa po izbornim jedinicama i evidentirati
pristupanje glasovanju svakog birača.
Popis biračkog tijela izbornih jedinica čini sastavni dio ove Odluke.
V.
Glasovanje se provodi putem glasačkih listića.
Glasački listić sadrži puni naziv Sveučilišta, izbornu jedinicu, popis kandidata izborne
jedinice s Kandidacijske liste poredanih abecednim redom prezimena s rednim brojem
ispred imena kandidata te pečat Sveučilišta.
Broj glasačkih listića odgovara broju glasača po pojedinoj izbornoj jedinici.
Svaki birač glasuje na način da zaokruži redni broj ispred kandidata za kojeg glasuje.
Tako popunjeni glasački listić se ubacuje u za to namijenjenu kutiju na biračkom mjestu.
Za svaku izbornu jedinicu predviđena je posebna kutija.

VII.
Nakon zatvaranja biračkih mjesta, Povjerenstvo je dužno prebrojati glasačke listiće i
sastaviti izvješće o provedenim izborima za svaku izbornu jedinicu.
U izvješću je potrebno navesti ukupan broj birača, broj birača koji je izašao na izbore,
popis kandidata za koje su birači mogli glasovati, ukupan broj glasačkih listića, broj
iskorištenih, neiskorištenih i nevažećih glasačkih listića, te raspored kandidata s obzirom
na broj dobivenih glasova.
Potpisana izvješća Povjerenstvo je dužno u roku od 3 dana od zatvaranja birališta
dostaviti rektoru Sveučilišta.
VIII.
Izabranim kandidatom se smatra onaj kandidat koji je u svojoj izbornoj jedinici dobio
najveći broj glasova.
Ako su dva ili više kandidata dobili isti broj glasova, provodi se drugi krug glasovanja.
U drugi krug ulaze samo kandidati sa jednakim brojem glasova, a Povjerenstvo ga je
dužno provesti na jednak način kao i prvi krug, u roku od 3 dana od zatvaranja birališta.
U drugom izbornom krugu izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova.
Ako u drugom krugu glasovanja dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova izbor će se
u toj izbornoj jedinici ponoviti na jednak način u trećem krugu.
VIII.
Izabranim kandidatima mandat članova Senata traje do isteka mandata tekućeg saziva
Senata.

6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Pročelnice Odjela za
humanističke znanosti za akademsku 2012./2013. godinu
Senat jednoglasno, bez primjedbi, donosi sljedeću
ODLUKU
Prihvaća se Izvješće o radu i poslovanju pročelnice Odjela humanističke znanosti izv.
prof. dr. sc. Valnee Delbianco za razdoblje od 1. listopada 2012. godine do 30. rujna
2013. godine.
Izvješće pročelnice Odjela humanističke znanosti sastavni je dio ove Odluke.
7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Pročelnika Odjela za
glazbu za akademsku 2012./2013. godinu
Senat jednoglasno donosi sljedeću
ODLUKU
Prihvaća se Izvješće o radu i poslovanju pročelnika Odjela za glazbu izv. prof. mr. art.
Zdenka Osipa za razdoblje od 1. listopada 2012. godine do 30. rujna 2013. godine.
Izvješće pročelnika Odjela za glazbu sastavni je dio ove Odluke.

8. Donošenje Odluka o imenovanju povjerenstva za ocjenu doktorske
disertacije
ODLUKU
O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE
Članak 1.
Imenuje se Povjerenstvo u sljedećem sastavu:
1. Prof. dr. sc. Jože Perić, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i
ugostiteljstvu u Opatiji – predsjednik povjerenstva,
2. Prof. dr. sc. Igor Štoković, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i
turizma „Dr. Mijo Mirković“ – član,
3. Izv. prof. dr. sc. Robert Zenzerović, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet
ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ – član,
4. Doc. dr. sc. Daniel Tomić, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i
turizma „Dr. Mijo Mirković“ – zamjenski član
za ocjenu doktorske disertacije pod naslovom: «STEČAJ U FUNKCIJI
RESTRUKTURIRANJA TRGOVAČKOG DRUŠTVA» kandidata Emila Priskića.
Članak 2.
Disertacija iz točke 1. Odluke dostavlja se svim članovima Povjerenstva. Povjerenstvo je
dužno u roku od najduže od 30 dana podnijeti Senatu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
obrazloženo Izvješće o ocjeni disertacije. Ukoliko Povjerenstvo ocijeni da disertacija ima
nedostataka pozvat će pisanim podneskom kandidatu da u primjerenom roku iste otkloni,
a u slučaju da nema primjedbi, predložit će Senatu obranu disertacije.

ODLUKU
O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE
Članak 1.
Imenuje se Povjerenstvo u sljedećem sastavu:
1. Prof. dr. sc. Sandra Krtalić, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i
turizma „Dr. Mijo Mirković“ – predsjednik povjerenstva,
2. Izv. prof. dr. sc. Jasmina Gržinić, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet
ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ – član,
3. Prof. dr. sc. Dragan Magaš, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u
turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji – član,
4. Doc. dr. sc. Zdravko Šergo, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč – zamjenski
član,

za ocjenu doktorske disertacije pod naslovom: «ULOGA LOKALNE SAMOUPRAVE U
DESTINACIJSKOM MENADŽMENTU» kandidata Darka Saftića.
Članak 2.
Disertacija iz točke 1. Odluke dostavlja se svim članovima Povjerenstva. Povjerenstvo je
dužno u roku od najduže od 30 dana podnijeti Senatu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

obrazloženo Izvješće o ocjeni disertacije. Ukoliko Povjerenstvo ocijeni da disertacija ima
nedostataka pozvat će pisanim podneskom kandidatu da u primjerenom roku iste otkloni,
a u slučaju da nema primjedbi, predložit će Senatu obranu disertacije.
ODLUKU
O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE
Članak 1.
Imenuje se Povjerenstvo u sljedećem sastavu:
1. Prof. dr. sc. Marli Gonan Božac, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije
i turizma „Dr. Mijo Mirković“ – predsjednik povjerenstva,
2. Prof. dr. sc. Želimir Dulčić, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet – član,
3. Prof. dr. sc. Marijan Cingula, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – član,
4. Prof. dr. sc. Ivo Čala, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i Brodogradnje
– zamjenski član,
za ocjenu doktorske disertacije pod naslovom: «UTJECAJ PRIMJENE KONCEPTA
UPRAVLJANJA IMOVINOM NA USPJEŠNOST POSLOVANJA PODUZEĆA» kandidatkinje
Ljiljane Katičić.
Članak 2.
Disertacija iz točke 1. Odluke dostavlja se svim članovima Povjerenstva. Povjerenstvo je
dužno u roku od najduže od 30 dana podnijeti Senatu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
obrazloženo Izvješće o ocjeni disertacije. Ukoliko Povjerenstvo ocijeni da disertacija ima
nedostataka pozvat će pisanim podneskom kandidatu da u primjerenom roku iste otkloni,
a u slučaju da nema primjedbi, predložit će Senatu obranu disertacije.

9. Donošenje Odluke o ocjeni doktorske disertacije i imenovanju
povjerenstva za obranu
Po provedenom glasovanju Senat jednoglasno donosi sljedeću
ODLUKU
O OCJENI DOKTORSKE DISERTACIJE I
IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA OBRANU
Članak 1.
Prihvaćeno je izvješće Povjerenstva, koje je djelovalo u sastavu:
1. Izv. prof. dr. sc. Danijela Križman Pavlović, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ – predsjednica povjerenstva,
2. Izv. prof. dr. sc. Zoran Franjić, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije
i turizma „Dr. Mijo Mirković“ – član,
3. Prof. dr. sc. Marcel Meler, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,
Ekonomski fakultet u Osijeku – član,
4. Prof. dr. sc. Lenko Uravić, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i
turizma „Dr. Mijo Mirković“ – zamjenski član

o ocjeni disertacije kandidata ERNESA OLIVE pod naslovom «REGIONALNI
AUTOHTONI POLJOPRIVREDNI PROIZVODI U FUNKCIJI IZGRADNJE MARKE
REGIJE».
Članak 2.
Određuje se obrana disertacije za 20. studenoga 2013. godine u vijećnici
Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Preradovićevoj 1 s početkom u
11.00 sati i imenuje se Povjerenstvo za obranu u sljedećem sastavu:
1. Izv. prof. dr. sc. Danijela Križman Pavlović, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ – predsjednica povjerenstva,
2. Red prof. dr. sc. Marcel Meler, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,
Ekonomski fakultet u Osijeku – član,
3. Prof. dr. sc. Lenko Uravić, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i
turizma „Dr. Mijo Mirković“ – član,
4. Doc. dr. sc. Dragan Benazić, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i
turizma „Dr. Mijo Mirković“ – zamjenski član
5. Manuel Benazić – zapisničar.
Članak 3.
Kandidat je dužan dostaviti Tajniku PDS-a najmanje 7 primjeraka uvezane disertacije te
istu u digitalnom obliku za potrebe knjižnice. U uvezanim primjercima disertacije
obavezno se unose imena predsjednika i članova Povjerenstva za obranu i datum kada je
disertacija obranjena. Kandidat je također dužan dostaviti i autorizirani sažetak
disertacije.
10.Razno
Po provedenom glasovanju Senat jednoglasno donosi sljedeću
ODLUKU
Imenuje se stručno povjerenstva za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto viši
predavač (reizbor) iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika
na sveučilišnom interdisciplinarnom studiju „Kultura i turizam“, Sveučilište Jurja Dobrile u
Puli u sastavu:
1. Mr. sc. Davorin Brajković, viši predavač – predsjednik povjerenstva
2. Mr. sc. Marija Nedveš, viši predavač – članica i
3. Doc. dr. sc. Irena Zavrl, (Fachhochschule Burgenland, Austrija) – članica.

Prijave pristupnika sa svim potrebnim prilozima dostavljaju se predsjedniku Stručnog
povjerenstva na daljnji postupak.
Imenovano povjerenstvo dužno je u roku od 30 dana od zaključenja natječaja dostaviti
Senatu Izvješće s mišljenjem i prijedlogom za pristupnike koji ispunjavaju uvjete
propisane Zakonom.

