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Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 
 

ZAKLJUČAK 3. REDOVITE SJEDNICE 
SENATA SVEUČILIŠTA JURJA DOBRILE U PULI 

održane u utorak 16. studenog 2021. godine s početkom u 13,00 sati 
 
 
Rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli prof. dr. sc. Marinko Škare sazvao je 3. Redovitu 
(elektronsku) sjednicu Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli dana 16. studenog 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 2. redovite sjednice Senata Sveučilišta Jurja Dobrile 
u Puli. 
 
 
Senat je jednoglasno donio: 

 
ODLUKU 

o visini iznosa stipendije  
 

Članak 1. 
Visina stipendije za izvrsne studente Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u akademskoj godini 
2021./2022. iznosi 700,00 kuna mjesečno. 

 
Članka 2. 

Rektor će raspisati natječaj za dodjelu stipendija sukladno Pravilniku o dodjeljivanju 
stipendija izvrsnim studentima sveučilišnih i stručnih studija Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, 
ovoj Odluci i osiguranim sredstvima.  

 
Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

 
ODLUKU 

 
Članak 1. 

Članovima Odbora za izdavačku djelatnost imenuju se: 
1. izv. prof. dr. sc. Dragan Benazić, predstavnik Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo 

Mirković“ 
2. izv. prof. dr. sc. Kristina Riman, predstavnica Fakulteta za odgojne i obrazovne 

znanosti 
3. doc. dr. sc. Petra Burić, predstavnica Fakulteta za prirodne znanosti 
4. doc. dr. sc. Siniša Sovilj, predstavnik Fakulteta informatike 
5. doc. art. Sofija Cingula predstavnica Muzičke akademije  
6. prof. dr. sc. Bernard Franković, predstavnik Tehničkog fakulteta 
7. izv. prof. dr. sc. Blaženka Martinović, predstavnica Filozofskog fakulteta 
8. prof. dr. sc. Damir Vrbanec, predstavnik Medicinskog fakulteta 
9. Robert Stanojević, predstavnik Sveučilišne knjižnice Sveučilišta. 

 
Član i predsjednik Odbora za izdavačku djelatnost je izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić, 
prorektor za suradnju, inovacije i transfer tehnologija. 
 

Članak 2. 
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Mandat imenovanih članova Odbora traje četiri (4) godine. 
Mandat predsjednika Odbora traje do isteka mandata prorektora. 
 

Obrazloženje 
Sukladno Pravilniku o izdavačkoj djelatnosti predsjednik Odbora za izdavačku djelatnost je 
prorektor za znanstveni i istraživački rad. Budući da na Sveučilištu nije imenovan prorektor 
za navedeno područje, ovime Senat za predsjednika imenuje prof. dr. sc. Valtera Boljunčića 
koji obnaša dužnost prorektora za suradnju, inovacije i transfer tehnologija. 
                                                                           
 

ODLUKU 
 

Članak 1. 
Predlažu se: 

1. Doc. dr. sc. Valter Milovan 
2. Doc. dr. sc. Ante Matan 

za članove Izbornog povjerenstva za provođenje izbora za četiri člana Studentskog zbora 
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 
 

Članak 2. 
Predlažu se: 

1. Doc. dr. sc. Ivana Lalli Paćelat 
2. doc. dr. sc. Mihovil Dabo 

za zamjenike članova Izbornog povjerenstva iz članka 1. ove Odluke. 
                                                                                                         

Obrazloženje: 
Sukladno Zakonu o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, izborno 
povjerenstvo za provođenje izbora za studentski zbor ima pet članova. Tri člana povjerenstva 
i njihove zamjenike predlaže studentski zbor, a dva člana povjerenstva i njihove zamjenike 
predlaže senat sveučilišta iz reda nastavnog osoblja. Izborno povjerenstvo imenuje biračke 
odbore i utvrđuje popise birača. Članovima izbornog povjerenstva ne mogu biti članovi 
povjerenstva za prigovore i članovi biračkih odbora te kandidati na izborima i članovi 
studentskog zbora s važećim mandatom. 
Rektor imenuje članove izbornog povjerenstva te raspisuje izbore. 
 
 

ODLUKU 
 

Članak 1. 
Predlažu se:  
1. Sanja Tatković, asistentica  
2. doc.dr.sc. Siniša Miličić  
3. izv.prof.dr.sc. Nikola Vojnović  
za članove Povjerenstva za prigovore za provođenje postupka izbora za pet 
članova Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 
  

Članak 2.  
Predlažu se:  
1. doc.dr.sc. Emina Pustijanac  
2. izv.prof.dr.sc. Mauro Štifanić  
3. izv.prof.dr.sc. Danijela Rabar  
za zamjenike članova Povjerenstva za prigovore iz članka 1. ove Odluke.   
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Obrazloženje 
Sukladno Zakonu o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, prigovori na 
tijek i rezultate izbornog postupka prilikom izbora za studentski zbor podnose se povjerenstvu 
za prigovore na razini sveučilišta. Povjerenstvo za prigovore ima pet članova. Dva člana 
povjerenstva i njihove zamjenike iz redova studenata predlaže studentski zbor, a tri člana 
povjerenstva i njihove zamjenike iz reda nastavnog osoblja predlaže senat sveučilišta. 
Članovima povjerenstva za prigovore ne mogu biti članovi izbornog povjerenstva i birački 
odbori, kandidati na izborima i članovi studentskog zbora s važećim mandatom. Članove 
povjerenstva za prigovor, na prijedlog senata imenuje rektor. 

 
 

ODLUKU 
o dopuni Odluke o izvođenju nastave u akademskoj godini 2021./2022. 

 
Članak 1. 

U stavku 1. točki II. Odluke o izvođenju nastave u akademskoj godini 2021./2022. od 9. rujna 
2021. godine (KLASA: 00-08/21-02/84, URBROJ: 380-01-21-1) dodaje se podtočka d. koja 
glasi: „Za visokorizične skupine studenta predavanja, seminari i vježbe će se održavati on-
line. Visokorizičnost studenta se dokazuje potvrdom izabranog doktora obiteljske medicine.“ 

 
Članka 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

ODLUKU 
o raspodjeli sredstava programskog financiranja za institucijske ciljeve u akademskoj 

2020./2021. godini 
 

I. 
Utvrđuje se raspodjela sredstava programskog financiranja Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 
namijenjenih za realizaciju institucijskih ciljeva u akademskoj 2020./2021. godini na način: 

 

Područje/Sastavnica Opis troškova Iznos (sa PDV, bto) 

Usklađivanje studijskih 
programa s HKO 

  

STEM, STEAM/ Sve 
sastavnice 

Kupnja godišnje licence za 
nabavku LMS sustava (ili 
sličnog) za potrebe 
uvođenja sustava na daljinu 
na Sveučilištu Jurja Dobrile 
u Puli sukladno ciljevima 
razvojne strategije i 
preporukama MZO za 
osiguranja kvalitete on line 
studija. 

120.000,00 

STEM/Sve sastavnice  Uređenje prostora za 
unaprjeđenje studija i 
laboratorija (ex-radiologija). 

120.000,00 

STEM, STEAM/ Sve 
sastavnice 

Troškovi revizije, 
lektoriranja, nabavka 
literature unapređivanje ili 
razvoj novih studijskih 
programa 

14.265,62 

 
II. 
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Navedene sveučilišne sastavnice dužne su postupiti sukladno utvrđenom načinu raspodjele 
iz točke I. ove Odluke te o utrošenim sredstvima za realizaciju institucijskih ciljeva u 
akademskoj godini 2020./2021. godini izvijestiti nadležne prorektore do 22.12.2021. 
 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 

ODLUKU 
o imenovanju člana Sveučilišnog savjeta iz redova studenata 

 
Članak 1. 

Mirko Filipović, student Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ imenuje se za člana 
Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 
Imenovani se imenuje na mandatno razdoblje do isteka mandata postojećeg saziva 
Sveučilišnog savjeta.  
 

Članak 2. 
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka Senata od 23. srpnja 2021. 
godine (KLASA: 003-08/21-02/77, URBROJ: 380-01-21-1). 
 

 

Informacije rektora 

Rektor prof. dr. sc. Marinko Škare je informirao članove Senata o peticijama zabrinutih 
roditelja i studenata vezano za pogoršanje epidemiološke situacije i njihovu traženju da se 
nastava izvodi on line, te o obvezi uvođenja COVID potvrda. U cijeloj proceduri potvrda i 
evidencije poštovat će se odluke Stožera civilne zaštite i napuci Ministarstva znanosti i 
obrazovanja. Izvijestio je o postupku uvođenja vlastitog testiranja za zaposlenike Sveučilišta 
i dužnosti da na kraju svakog mjeseca Ministarstvu dostavimo evidenciju o broju potvrda i 
broju provedenih testiranja. Za evidenciju i dostavu je zadužena glavna tajnica. 
 
Utvrdio je da rektor nije ovlašten donijeti odluku da se nastava cijelu godinu izvodi on line, jer 
za takav oblik izvođenja nastave nemamo dopusnicu. 
 
Izvijestio da se će se rad preko norme, odnosno prekovremeni rad evidentirati kroz aplikaciju 
Quilt. 
 
Rektor prof. dr.sc. Marinko Škare je informirao o stanju zgrade u Ronjgovoj. Prema 
posljednjim informacijama prizemlje zgrade i podrum bi mogli biti upotrebljivi uz određenu 
sanaciju. Zatražene su ponude za radove te će se vidjeti da li je sanaciju moguće provesti s 
obzirom na cijene. 
 
Rektor prof. dr. sc. Marinko Škare informira o postupcima javnog savjetovanja sa 
zaposlenicima oko postupka donošenja novih propisa  kroz platformu Teams. 


