SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI
Zagrebačka 30, 52100 Pula

25. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA JURJA DOBRILE U PULI
održana u ponedjeljak 16. prosinca 2013. godine

Početak sjednice u 10.00 sati
Završetak sjednice u 13.00 sati
DNEVNI RED:
1. Potvrđivanje Zapisnika 24. sjednice Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
2. Predstavljanje novih članova Senata
3. a) Donošenje Odluke o osnivanju Odbora za financijsko poslovanje
Senat jednoglasno donosi sljedeće odluke:
ODLUKU
o osnivanju Odbora za financijsko poslovanje
I.
(1) Osniva se Odbor za financijsko poslovanje Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (u daljnjem
tekstu: Odbor) kao stručno i savjetodavno tijelo Senata i Rektorskog kolegija Sveučilišta
Jurja Dobrile u Puli.
(2) Članove Odbora imenuje Senat Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (u daljnjem tekstu:
Senat) na prijedlog sastavnica Sveučilišta.
II.
(1) Sastav Odbora čine:
1. Prorektor za poslovne odnose i financije
2. Predstavnik Fakulteta ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković»
3. Predstavnik Odjela za glazbu
4. Predstavnik Odjela za humanističke znanosti
5. Predstavnik Odjela za odgojne i obrazovne znanosti
6. Predstavnik Odjela za studij na talijanskom jeziku
7. Predstavnik Sveučilišne knjižnice
(2) Prorektor za poslovne odnose i financije koordinira rad Odbora.
(3) Čelnici sastavnica ne mogu biti članovi Odbora.
(4) U radu sjednica Odbora na poziv prorektora za poslovne odnose i financije mogu
sudjelovati:
1. rektor Sveučilišta
2. ravnatelj Studentskog centra kada se raspravljaju pitanja studentskog standarda
3. voditelj jedinice za unutarnju reviziju
4. koordinator za financijsko upravljanje i kontrole te
5. voditelj financijsko-računovodstvene službe.
(5) U radu Odbora prilikom izrade prijedloga pravnih akata Sveučilišta sudjeluje pravnik.

III.
(1) Mandat članovima Odbora traje dvije (2) godine.
(2) Članstvo u Odboru prestaje protekom vremena na koji je član izabran, na vlastiti
zahtjev, izborom za čelnika sastavnice ili odlukom Senata.
(3) Svaki član Odbora može pisanim putem zatražiti prestanak mandata. Pisani zahtjev
za prestankom mandata član Odbora upućuje rektoru Sveučilišta. Po primitku zahtjeva,
rektor je dužan pokrenuti postupak imenovanja novog člana Odbora na način propisan
ovom Odlukom (točka I. stavak 2.).
(4) Mandat u Odboru može prestati i odlukom Senata. Senat odluku o prestanku
mandata pojedinog člana Odbora može donijeti na pisani, obrazloženi zahtjev rektora
Sveučilišta, prorektora za poslovne odnose i financije, čelnika sastavnice ili člana Senata.
Odluku o prestanku mandata člana Odbora donosi Senat većinom glasova prisutnih
članova Senata. Mandat članu prestaje danom donošenja odluke. Novi član Odbora
imenuje se po postupku iz točke I. ove Odluke.
(5) U slučaju prestanka mandata člana Odbora prije proteka vremena na koji je izabran
iz razloga navedenih stavkom 2 ove točke, mandat novoizabranog člana traje do isteka
mandata postojećeg saziva Odbora.
IV.
(1) Odbor radi na sjednicama.
(2) Sjednica Odbora može se održati ukoliko je na sjednici nazočno najmanje četiri (4)
člana Odbora.
(3) Sjednice Odbora saziva prorektor za poslovne odnose i financije.
V.
(1) Odbor:
- koordinira poslove financijskog planiranja i predlaže Senatu godišnji financijski plan (s
projekcijama za trogodišnje razdoblje)
- koordinira izvršenje financijskog plana,
- razmatra financijske izvještaje Sveučilišta, izvješća o poslovanju sastavnica te druga
interna financijska izvješća,
- predlaže Pravilnik o financijskom poslovanju te njegove izmjene i dopune, kao i
implementacijske mjere,
- predlaže mjere za efikasno, učinkovito i djelotvorno korištenje resursa, odnosno
racionalizaciju poslovanja Sveučilišta i njegovih sastavnica,
- obavlja financijsku valorizaciju i opravdanost uvođenja novih studijskih programa,
- predlaže alternativne izvore suplementarnog financiranja Sveučilišta,
- koordinira i druge poslove u cilju poboljšanja kvalitete financijskog upravljanja i
kontrola.
(2) O pitanjima iz svoje nadležnosti Odbor donosi zaključke i mišljenja većinom glasova
svih članova Odbora.
(3) Nenazočni članovi Odbora dužni su se o prijedlogu mišljenja ili zaključka izjasniti
elektronskim putem u roku od 5 dana od dana održavanja Odbora.
(4) Mišljenja i zaključci se prosljeđuje Senatu i Rektorskom kolegiju.
VI.
U slučaju utvrđenih značajnih odstupanja od financijske politike Sveučilišta te kvalitetnog
upravljanja proračunskim i vlastitim sredstvima Sveučilišta, odnosno sastavnica, odbor
može predložiti mjere rektoru, Senatu ili Sveučilišnom savjetu.

VII.
(1) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
(2) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka Senata (Klasa: 602-04/0701/946, Ur.br.: 380/07-01-01/01) od 30. listopada 2007. godine.
ODLUKU
o imenovanju članova Odbora za financijsko poslovanje
I.
(1) Članovima Odbora za financijsko poslovanje imenuju se:
1. Prof. dr. sc. Lorena Mošnja-Škare, prorektorica za poslovne odnose i financije
2. Izv. prof. dr. sc. Robert Zenzerović, predstavnik Fakulteta ekonomije i turizma «Dr.
Mijo Mirković»
3. Prof. art. Đeni Dekleva Radaković, predstavnica Odjel za glazbu
4. Izv. prof. dr. sc. Ivan Jurković, predstavnik Odjela za humanističke znanosti
5. Doc. dr. sc. Mauro Štifanić, predstavnika Odjela za odgojne i obrazovne znanosti
5. Prof. dr. sc. Rita Scotti Jurić, predstavnica Odjela za studij na talijanskom jeziku
6. Janko Silvano, predstavnik Sveučilišne knjižnice
Mandat imenovanih članova odbora traje do 17. prosinca 2015. godine.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
b) Imenovanje članova Odbora za financijsko poslovanje
4. Rebalans financijskog plana i izmjene Plana nabave za 2013. godinu
Po provedenom glasovanju Senat jednoglasno donosi:
ODLUKU
I.
Prihvaća se rebalans Financijskog plana Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 2013. godinu.
II.
Rebalans Financijskog plana sastavni je dio ove Odluke
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

5. a) Financijski plan za 2014. godinu (projekcija za 2015. i 2016. godinu)
Po provedenom glasovanju Senat jednoglasno donosi
ODLUKU
I.
Prihvaća se Financijski plan Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 2014. godinu s
projekcijama za 2015. i 2016. godinu.
II.
Financijski plan sastavni je dio ove Odluke

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
b) Financijski plan rada Studentskog zbora za 2014. godinu
Po provedenom glasovanju Senat jednoglasno donosi sljedeću:
ODLUKU
I.
Prihvaća se Financijski plan rada Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za
2014. godinu.
II.
Financijski plan sastavni je dio ove Odluke
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti rektoru za oročavanje sredstava
depozita
Po provedenom glasovanju 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 3.000.000,00 kuna, u trajanju od 40 dana, od 17. prosinca 2013. godine
do 25. siječnja 2014 godine te iznos od 1.000.000,00 kuna u trajanju od 40 od 17.
prosinca 2013. godine do 25. siječnja 2014 godine
- sa IBAN-a Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
HR3123600001500111214
 iznos od 2.000.000,00 kuna, u trajanju od 40 dana, od 17. prosinca 2013. godine
do 25. siječnja 2014 godine.
- sa IBAN-a Odjela za odgojne i obrazovne znanosti HR3523600001500111239
 iznos od 2.000.000,00 kuna, u trajanju od 40 dana, od 17. prosinca 2013. godine
do 25. siječnja 2014 godine.
odnosno u sveukupnom iznosu od 8.000.000,00 kuna.
7. Osnivanje Odbora za nastavu i studente
Senat jednoglasno donosi sljedeću:
ODLUKU
o osnivanju Odbora za nastavu i studente
I.
(1) Osniva se Odbor za nastavu i studente Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (u daljnjem
tekstu: Odbor) kao stručno i savjetodavno tijelo Senata i Rektorskog kolegija Sveučilišta
Jurja Dobrile u Puli.
(2) Članove Odbora imenuje Senat Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (u daljnjem tekstu:
Senat) na prijedlog sastavnica Sveučilišta, Studentskog zbora i rektora Sveučilišta.

II.
(1) Sastav Odbora čine:
1. Prorektor za nastavu i studente
2. Predstavnik Fakulteta ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković»
3. Predstavnik Odjela za glazbu
4. Predstavnik Odjela za humanističke znanosti
5. Predstavnik Odjela za odgojne i obrazovne znanosti
6. Predstavnik Odjela za studij na talijanskom jeziku
7. Predstavnik studentske i ISVU službe Sveučilišta
8. Dva predstavnika studenta
(2) Prorektor za nastavu i studente koordinira rad Odbora.
(3) Predstavnike znanstveno-nastavnih odnosno umjetničko-nastavnih sastavnica
predlažu Fakultetsko vijeće, odnosno stručna vijeća odjela.
(4) Predstavnika studentske i ISVU službe Sveučilišta predlaže rektor Sveučilišta.
(5) Predstavnike studenata predlaže Studentski zbor Sveučilišta.
(6) Čelnici sastavnica ne mogu biti članovi Odbora.
(7) U radu sjednica Odbora na poziv prorektora za nastavu i studente mogu sudjelovati i
druge osobe kada izvješćuju o pojedinom pitanju koje se raspravlja.
III.
(1) Mandat članovima Odbora traje dvije (2) godine.
(2) Članstvo u Odboru prestaje protekom vremena na koji je član izabran, na vlastiti
zahtjev, izborom za čelnika sastavnice, odlukom Studentskog zbora ili odlukom Senata.
(3) Svaki član Odbora može pisanim putem zatražiti prestanak mandata. Pisani zahtjev
za prestankom mandata član Odbora upućuje rektoru Sveučilišta. Po primitku zahtjeva,
rektor je dužan pokrenuti postupak imenovanja novog člana Odbora na način propisan
ovom Odlukom (točka I. stavak 2.).
(4) Mandat u Odboru može prestati i odlukom Senata. Senat odluku o prestanku
mandata pojedinog člana Odbora može donijeti na pisani, obrazloženi zahtjev rektora
Sveučilišta, prorektora za nastavu i studente, čelnika sastavnice, predsjednika
Studentskog zbora ili člana Senata. Odluku o prestanku mandata člana Odbora donosi
Senat većinom glasova prisutnih članova Senata. Mandat članu prestaje danom
donošenja odluke. Novi član Odbora imenuje se po postupku iz točke I. ove Odluke.
(5) U slučaju prestanka mandata člana Odbora prije proteka vremena na koji je izabran
iz razloga navedenih stavkom 2 ove točke, mandat novoizabranog člana traje do isteka
mandata postojećeg saziva Odbora.
IV.
(1) Odbor radi na sjednicama.
(2) Sjednica Odbora može se održati ukoliko je na sjednici nazočno najmanje pet (5)
članova Odbora.
(3) Sjednice Odbora saziva prorektor za nastavu i studente.
(4) Prorektor za nastavu i studente je dužan sazvati sjednicu Odbora na pisani i
obrazloženi zahtjev svakog člana Odbora.
V.
(1) Odbor:
- priprema prijedloge pravilnika i drugih općih akata Sveučilišta koji se odnose na
studentska i nastavna pitanja
- predlaže Sveučilišni kalendar za akademsku godinu

- predlaže donošenje odluka i mjera za unaprjeđenje nastavnog rada Sveučilišta
- razmatra pitanja vezana za nastavu i studente obuhvaćena pojedinim ciljevima
Programskih ugovora
- razmatra studentske zamolbe po žalbama na odluke koje su u nadležnosti Fakulteta i
odjela
- surađuje sa Studentskim zborom u donošenju prijedloga i mjera za uspješniji nastavni
rad i rad sa studentima
(2) O pitanjima iz svoje nadležnosti Odbor donosi zaključke i mišljenja većinom glasova
svih članova Odbora te ih prosljeđuje Senatu i Rektorskom kolegiju.
VI.
(1) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
(2) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka Senata (Klasa: 602-04/0701/945, Ur.br.: 380/07-01-01/01) od 30. listopada 2007. godine.
8. Imenovanje članova Glavnog odbora za kvalitetu
Senat donosi sljedeću:

ODLUKU
I.
Članovima Glavnog odbora za kvalitetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli imenuju se:
1. Doc. dr. sc. Violeta Šugar, predstavnica Fakulteta ekonomije i turizma «Dr.Mijo
Mirković»
2. Doc. art. Dražen Košmerl, predstavnika Odjela za glazbu
3. Dr. sc. Mihovil Dabo, predstavnik Odjela za humanističke znanosti
4. Dr. sc. Tanja Habrle, predstavnica Odjela za studij na talijanskom jeziku
5. Irene Rigo, prof., predstavnica Odjela za odgojne i obrazovne znanosti
6. Ines Kovačić, predstavnica sveučilišnog studija Znanost o moru
7. Elena Vian, predstavnica studenata
8. Samanta Paronić, predstavnica studenata
9. Mr. sc. Tijana Barbić Domazet, predstavnica Sveučilišne knjižnice
10. Tina Trošt mag. paed., predstavnica Studentskog centra
11. Greta Terman, predstavnica administrativnog osoblja.
II.
Mandat članova Glavnog odbora za kvalitetu traje dvije godine i može se ponavljati.
Članovi Glavnog odbora za kvalitetu biraju između sebe predsjednika iz redova
nastavnika.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
9. Donošenje Plana izdavačke djelatnosti za 2014. godinu
Po provedenoj raspravi i glasovanju Senat većinom od sedamnaest (17) glasova
za uz jedan (1) glas protiv donosi sljedeću:
ODLUKU

Prihvaća se godišnji plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 2014.
godinu.
Godišnji plan izdavačke djelatnosti je sastavni dio ove Odluke.
10.Raspodjela
namjenskih
financijskih
sredstava
za
višegodišnje
institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti doznačenih Sveučilištu
Jurja Dobrile u Puli za 2013. godinu
Po provedenoj raspravi i glasovanju Senat jednoglasno donosi
ODLUKU
I.
Prihvaća se raspodjela namjenskih financijskih sredstava za višegodišnje institucijsko
financiranje znanstvene djelatnosti doznačenih Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli za 2013.
godinu na sljedeći način
R.
Br.

PREZIME I IME

Iznos s obzirom na
poredak – temeljni
iznos 1.000 Kn

0

1

2

1

ŠTIFANIĆ MAURO

7.245,67

2

GRŽINIĆ JASMINA

7.146,53

3

TOMIĆ DANIEL

7.047,39

4

KERSAN-ŠKABIĆ INES

6.948,26

5

ŠKARE MARINKO

6.849,12

6

URAVIĆ LENKO

6.749,98

7

GONAN BOŽAC MARLI

6.650,84

8

ŠUGAR VIOLETA

6.551,71

9

BEVANDA VANJA

6.452,57

10

ŠURAN FULVIO

6.353,43

11

AMBROSI-RANDIĆ NEALA

6.254,29

12

MIKULACO DANIEL

6.155,16

13

UČKAR DEAN

6.056,02

14

RADETIĆ-PAIĆ MIRJANA

5.956,88

15

BURŠIĆ-GIUDICI BARBARA

5.857,74

16

ZENZEROVIĆ ROBERT

5.758,60

17

BOLJUNČIĆ VALTER

5.659,47

18

ŠETIĆ NEVIO

5.560,33

19

TATKOVIĆ NEVENKA

5.461,19

20

5.362,05

21

MOŠNJA-ŠKARE LORENA
KRIŽMAN-PAVLOVIĆ
DANIJELA

22

DURAKOVIĆ LADA

5.163,78

23

DUJMOVIĆ MAURO

5.064,64

24

BOŽINA LOVRE

4.965,50

5.262,92

25

FILIPI GORAN

4.866,37

26

RUŽIĆ-BAF MAJA

4.767,23

27

MATOŠEVIĆ ANDREA

4.668,09

28

BENAZIĆ MANUEL

4.568,95

29

BURŠIĆ-MATIJAŠIĆ KLARA

4.469,82

30

KOSTIĆ-BOBANOVIĆ MOIRA

4.370,68

31

JURDANA VJEKOSLAVA

4.271,54

32

MATIJAŠIĆ ROBERT

4.172,40

33

DELBIANCO VALNEA

4.073,27

34

PERUŠKO TICIJAN

3.974,13

35

VIDULIN ORBANIĆ SABINA

3.874,99

36

RIMAN KRISTINA

3.775,85

37

MANDIĆ DAVID

3.676,72

38

ČERNE KSENIJA

3.577,58

39

BERTOŠA SLAVEN

3.478,44

40

NEFAT ARIANA

3.379,30

41

KRTALIĆ SANDRA

3.280,16

42

PULJIĆ KRUNOSLAV

3.181,03

43

SCOTTI-JURIĆ RITA

3.081,89

44

BUŠELIĆ MARIJA

2.982,75

45

BLAŽEVIĆ IVA

2.883,61

46

BENJAK MIRJANA

2.784,48

47

DUDA IGOR

2.685,34

48

MAUROVIĆ LJILJANA

2.586,20

49

PIRŠL ELVI

2.487,06

50

BELULLO ALEN

2.387,93

51

MATKOVIĆ ROBERTA

2.288,79

52

PLIŠKO LINA

2.189,65

53

JURKOVIĆ IVAN

2.090,51

54

DEGHENGHI OLUJIĆ ELIS

1.991,38

55

TAMARO SANDRA

1.892,24

56

MARTINOVIĆ BLAŽENKA

1.793,10

57

BLAGONI ROBERT

1.693,96

58

STEPANIĆ GORANA

1.594,83

59

AFRIĆ RAKITOVAC
KRISTINA

1.495,69

60

LEVAK MAURIZIO

1.396,55

61

ŠEHANOVIĆ JUSUF

1.297,41

62

BARBIERI ALFIO

1.198,28

63

ČUPERJANI LAURA

1.099,14

UKUPNO

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

262.861,40

11.Donošenje Odluke o pokretanju postupka izbora člana Sveučilišnog
savjeta
Po provedenom glasovanju 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 17.
siječnja 2014. 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.
IV.
Po završetku postupka kandidiranja, Izborno povjerenstvo je dužno do 24. siječnja 2014.
godine razmotriti pristigle kandidature i utvrditi Listu prijedloga kandidata koji
ispunjavaju uvjete za člana Savjeta po abecednom redu prezimena te o tome izvijestiti
rektora Sveučilišta.
Rektor je dužan u roku od 15 dana od dana primitka Liste prijedloga kandidata sazvati
sjednicu Senata na kojoj će se javnim glasovanjem izabrati član Savjeta.
Izabran je kandidat koji dobije najveći broj glasova Senata.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na mrežnim stranicama.
12.Donošenje Odluke o izboru člana Sveučilišnog savjeta
Senat donosi sljedeću:
ODLUKU
Članak 1.

Prof. dr. sc. Marinko Škare izabire se za člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Jurja
Dobrile u Puli.
Članak 2.
Mandat prof. dr. sc. Marinka Škare traje do isteka mandata postojećeg saziva
Sveučilišnog savjeta.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
13.Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Pročelnice Odjela za
odgojne i obrazovne znanosti
14.Donošenje Odluke o potvrdi izbora redovite profesorice
Po provedenom glasovanju Senat jednoglasno donosi sljedeću:
ODLUKU
Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Vanje Bevande u znanstveno-nastavno zvanje i na radno
mjesto redovite profesorice – prvi izbor za područje društvenih znanosti, znanstveno
polje ekonomija, znanstvena grana poslovna informatika na Fakultetu ekonomije i
turizma «Dr. Mijo Mirković», Sveučilište Juraj Dobrile u Puli.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
15.Imenovanje voditeljice Psihološkog savjetovališta za studente
Po provedenom glasovanju Senat jednoglasno donosi sljedeću:
Odluku o imenovanju
Članak 1.
Đeni Zuliani, viši predavač imenuje se voditeljicom Psihološkog savjetovališta za studente
pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.
Članak 2.
Ovaj Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka Senata (Klasa: 003-08/11-02/5501, Ur. broj: 380/11-01/-1) od 19. rujna 2011. godine i Odluka rektora (Klasa: 00308/11-02/55-01, Ur. broj: 380-12-01-01-01-2) od 19. travnja 2012. godine

16.Utvrđivanje kriterija za dodjelu stipendija izvrsnim studentima
17.Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za ocjenu doktorske
disertacije
Senat jednoglasno donosi sljedeće:
ODLUKU

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE
Članak 1.
Imenuje se Povjerenstvo u sljedećem sastavu:
1. Dr. sc. Zdenko Prohaska, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Rijeci,
Ekonomski fakultet – predsjednik povjerenstva,
2. Dr. sc. Dean Učkar, izvanredni profesor, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet
ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ – član,
3. Dr. sc. Sandra Krtalić, redovita profesorica, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ – član,
4. Dr. sc. Manuel Benazić, docent, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet
ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ – zamjenski član
za ocjenu doktorske disertacije pod naslovom: «PROCJENA RIZIKA ULAGANJA PUTEM
ANALIZE REALNE VRIJEDNOSTI DIONICE» kandidata Svena Carlina.
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. Dr. sc. Jasmina Gržinić, izvanredna profesorica, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ – predsjednik povjerenstva,
2. Dr. sc. Igor Štoković, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište Jurja Dobrile
u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ – član,
3. Dr. sc. Jože Perić, redoviti profesor, Fakultet za menadžment u turizmu i
ugostiteljstvu u Opatiji, Sveučilište u Rijeci – član,
4. Dr. sc. Daniel Tomić, docent, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i
turizma „Dr. Mijo Mirković“ – zamjenski član
za ocjenu doktorske disertacije pod naslovom: «PRIVATIZACIJA KAO RAZVOJNA
STRATEGIJA HRVATSKOG TURIZMA» kandidatkinje Jane Crnjac.
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. Dr. sc. Želimir Dulčić, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Splitu,
Ekonomski fakultet – predsjednik povjerenstva,
2. Dr. sc. Marli Gonan Božac, redovita profesorica, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ - član
3. Dr. sc. Marijan Cingula, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu,
Ekonomski fakultet - član,
4. Dr. sc. Morena Paulišić, docent, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet
ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ – zamjenski član
za ocjenu doktorske disertacije pod naslovom: «UTJECAJ DRUŠTVENO ODGOVORNOG
POSLOVANJA NA KONKURENTSKU SPOSOBNOST PODUZEĆA» kandidatkinje Mirjane
Dragaš.
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. Dr. sc. Sandra Krtalić, redovita profesorica, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ – predsjednik povjerenstva,
2. Dr. sc. Zdenko Prohaska, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Rijeci,
Ekonomski fakultet – član,
3. Dr. sc. Dean Učkar, izvanredni profesor, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet
ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ – član,
4. Dr. sc. Manuel Benazić, izvanredni profesor, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ – zamjenski član
za ocjenu doktorske disertacije pod naslovom: «UTJECAJ TAKTIČNE ALOKACIJE IMOVINE
NA REALAN PRINOS I RIZIK PORTFELJA» kandidata Ive Jelenace.
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.
i
ODLUKU
O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE

Članak 1.
Imenuje se Povjerenstvo u sljedećem sastavu:
1. Dr. sc. Marli Gonan Božac, redovita profesorica, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ - predsjednik povjerenstva,
2. Dr. sc. Marijan Cingula, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu,
Ekonomski fakultet – član,
3. Dr. sc. Lovre Božina, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište Jurja Dobrile
u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ – član,
4. Dr. sc. Jasna Prester, izvanredna profesorica, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski
fakultet – zamjenski član
za ocjenu doktorske disertacije pod naslovom: «UTJECAJ INOVACIJSKIH STRATEGIJA NA
KONKURENTSKU PREDNOST U MALIM I SREDNJIM PODUZEĆIMA U REPUBLICI
HRVATSKOJ» kandidatkinje Rozane Veselica.
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.
18.Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za obranu doktorske
disertacije
Senat jednoglasno donosi sljedeće:
ODLUKU
O OCJENI DOKTORSKE DISERTACIJE I
IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA OBRANU
Članak 1.
Prihvaćeno je izvješće Povjerenstva, koje je djelovalo u sastavu:
1. Dr. sc. Sandra Krtalić, redovita profesorica, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ – predsjednik povjerenstva,
2. Dr. sc. Jasmina Gržinić, izvanredna profesorica, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ – član,
3. Dr. sc. Dragan Magaš, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Rijeci,
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji – član,
4. Dr. sc. Zdravko Šergo, docent, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč
–
zamjenski član
o ocjeni disertacije kandidata DARKA SAFTIĆA pod naslovom «ULOGA LOKALNE
SAMOUPRAVE U DESTINACIJSKOM MENADŽMENTU».
Članak 2.
Određuje se obrana disertacije za 23. siječnja 2014. godine u vijećnici Fakulteta
ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Preradovićevoj 1 s početkom u 11.30 sati i
imenuje se Povjerenstvo za obranu u sljedećem sastavu:

1. Dr. sc. Sandra Krtalić, redovita profesorica, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ – predsjednik povjerenstva,
2. Dr. sc. Jasmina Gržinić, izvanredna profesorica, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ – član,
3. Dr. sc. Dragan Magaš, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Rijeci,
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji – član,
4. Dr. sc. Zdravko Šergo, docent, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč
–
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.
i
ODLUKU
O OCJENI DOKTORSKE DISERTACIJE I
IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA OBRANU
Članak 1.
Prihvaćeno je izvješće Povjerenstva, koje je djelovalo u sastavu:
1. Dr. sc. Jože Perić, redoviti profesor, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment
u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji – predsjednik povjerenstva,
2. Dr. sc. Igor Štoković, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište Jurja Dobrile
u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ – član,
3. Dr. sc. Robert Zenzerović, izvanredni profesor, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ – član,
4. Dr. sc. Daniel Tomić, docent, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i
turizma „Dr. Mijo Mirković“ – zamjenski član
o ocjeni disertacije kandidata EMILA PRISKIĆA pod naslovom «STEČAJ U FUNKCIJI
RESTRUKTURIRANJA TRGOVAČKOG DRUŠTVA».
Članak 2.
Određuje se obrana disertacije za 8. siječnja 2014. 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. Dr. sc. Jože Perić, redoviti profesor, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment
u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji – predsjednik povjerenstva,
2. Dr. sc. Igor Štoković, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište Jurja Dobrile
u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ – član,
3. Dr. sc. Robert Zenzerović, izvanredni profesor, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ – član,

4. Dr. sc. Daniel Tomić, docent, 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.
19.Donošenje Odluke o imenovanju mentora u postupku izrade doktorske
disertacije
Senat jednoglasno donosi sljedeću:
ODLUKU
I.
Prof. dr. sc. Marijan Cingula imenuje se za mentora u postupku izrade doktorske
disertacije pod nazivom "Model prikladnosti i organizacijske spremnosti za usvajanje
računalstva u oblacima u hotelskim poduzećima", doktoranda Darka Etingera.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
20.Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o ocjeni doktorske disertacije i
imenovanju povjerenstva za obranu
Senat jednoglasno donosi sljedeću:
ODLUKU
o ispravku Odluke o ocjeni doktorske disertacije
i imenovanju povjerenstva za obranu
I.
U članku 1. Odluke o ocjeni doktorske disertacije i imenovanju povjerenstva za obranu
(KLASA: 003-08/13-02/92-01; URBROJ: 380-13-01-2) od 30. listopada 2013. umjesto
naslova "REGIONALNI AUTOHTONI POLJOPRIVREDNI PROIZVODI U FUNKCIJI
IZGRADNJE MARKE REGIJE" treba stajati naslov: "REGIONALNI AUTOHTONI PROIZVODI
HRANE U FUNKCIJI IZGRADNJE MARKE REGIJE".
II.
U svemu ostalom Odluka o ocjeni doktorske disertacije i imenovanju povjerenstva za
obranu (KLASA: 003-08/13-02/92-01; URBROJ: 380-13-01-2) od 30. listopada 2013.
ostaje neizmijenjena.
21.Zahtjev za pokretanje postupka inicijalne akreditacije
Senat jednoglasno donosi sljedeće:

ODLUKU
I.
Zahtjeva se pokretanje postupka inicijalne akreditacije studijskog programa diplomskog
sveučilišnog studija Znanost o moru na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli sukladno
Pravilniku iz uvoda.
II.
Ova Odluka dostavlja se Glavnom odboru za kvalitetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
putem Središnjeg ureda za kvalitetu.
i
ODLUKU
I.
Zahtjeva se pokretanje postupka inicijalne akreditacije studijskog programa diplomskog
sveučilišnog studija Informatika na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli sukladno Pravilniku iz
uvoda.
II.
Ova Odluka dostavlja se Glavnom odboru za kvalitetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
putem Središnjeg ureda za kvalitetu.
22.Donošenje Odluke o izboru u nastavno zvanje i na radno mjesto viši
predavač (reizbor)
Senat jednoglasno donosi sljedeću:
ODLUKU
Marieta Djaković, prof., viši predavač ponovno se izabire u nastavno zvanje višeg
predavača za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika na
sveučilišnom interdisciplinarnom studiju «Kultura i turizam», Sveučilište Jurja Dobrile u
Puli.
23.Razno
Senat jednoglasno donosi sljedeću:
ODLUKU
o davanju suglasnosti
I.
Daje se suglasnost rektoru Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli prof. dr. sc. Alfiju Barbieriju
OIB: 98160121482 za sklapanje poslova o stjecanju dijela nekretnine k.č. 1261/1 ZGR.
k.o. Pula, na kojem će se nalaziti budući Sveučilišni kampus.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

