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Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 

 

ZAKLJUČAK ELEKTRONSKE SJEDNICE SENATA SVEUČILIŠTA JURJA 

DOBRILE U PULI  

održane u vremenskom razdoblju od 05. ožujka 2020. godine s početkom u 12.00 sati do 

petka 06. ožujka 2020. godine do 12.00 sati 

 

 

Elektronsko glasovanje od 05. ožujka 2020. godine. 

Elektronsko glasovanje održano je u vremenskom periodu od 05. ožujka 2020. godine s 

početkom u 12.00 sati do petka 06. ožujka 2020. godine do 12.00 sati. 

Natpolovičnom većinom glasova članova Senata donesene su sljedeće 

 

 

Odluku o osnivanju programa cjeloživotnog obrazovanja 

Palijativna skrb s kliničkom praksom 

 

Članak 1. 

Osniva se program cjeloživotnog obrazovanja Palijativna skrb s kliničkom praksom na 

Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. 

Program cjeloživotnog obrazovanja Palijativna skrb s kliničkom praksom izvodit će se na 

Medicinskom fakultetu u Puli. 

Članak 2. 

Elaborat programa cjeloživotnog obrazovanja Palijativna skrb s kliničkom praksom nalazi se 

u privitku ove Odluke i  čini njen sastavni dio. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

Odluku o visini cijene programa cjeloživotnog obrazovanja  

Palijativna skrb s kliničkom praksom 

 

Članak 1. 

Cijena programa cjeloživotnog obrazovanja Palijativna skrb s kliničkom praksom (dalje u 

tekstu: Program) utvrđuju se u visini od 3.000,00 kuna sa PDV-om godišnje po polazniku. 

 

Članak 2. 

Cijena programa iz članka 1. ove Odluke obuhvaća troškove postupka prijave i upisa na 

Program, troškove održavanja nastave i troškove izdavanja isprave.  

 

Članak 3. 

Iznos iz prethodnog članka ove Odluke polaznik je dužan uplatiti prilikom upisa na Program. 

Polazniku se može odobriti plaćanje cijene Programa u dvije rate sukladno Odluci Senata o 

obročnoj otplati školarine na poslijediplomskim studijima i programima cjeloživotnog 

obrazovanja od 21. prosinca 2016. (KLASA: 003-08/16-02/65; URBROJ: 380-01-16-1) i 
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Odluke o izmjeni Odluke o obročnoj otplati školarine na poslijediplomskim studijima i 

programima cjeloživotnog obrazovanja od 12. listopada 2017. godine (KLASA: 003-08/16-

02/65; URBROJ: 380-01- 17-2). Cijenu programa za polaznika može snositi i pravna osoba, 

u kojem slučaju se cjelokupan iznos iz članka 1. ove Odluke mora uplatiti na račun 

Sveučilišta prije upisa polaznika na Program.  

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

 

 

 

Pravilnik o dopuni Pravilnika o studiranju 

 

Članak 1. 

U članku 44. stavku 2. Pravilnika o studiranju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli KLASA: 003-

05/17-01/02, URBROJ: 380-01-17- 1 od 27. veljače 2017. godine iza riječi  

 

Uvjete ubrzanog napredovanja tijekom studija određuje stručno vijeće sastavnice općim 

aktom  

 

dodaje se zarez i riječi koje glase: 

 

„uz prethodnu suglasnost Glavnog odbora za kvalitetu.“. 

 

Članak 2. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave na mrežnim stranicama 

 

 

 

Pravilnik o dopuni Pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima  

Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 

 

Članak 1. 

U članku 14. stavku 1. Pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima Sveučilišta 

Jurja Dobrile u Puli KLASA: 003-05/14-01/07-01, URBROJ: 380-14-01-1 od 30. rujna 2014. 

godine  

 

Riječi „sveučilišni“, brišu se. 

 

Članak 2. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave na mrežnim stranicama 

 

 

 

Odluku 

o provedbi postupka kandidiranja i izbora članova Sveučilišnog savjeta 
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Članak 1. 

Pokreće se postupak kandidiranja i izbora članova Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Jurja 

Dobrile u Puli (u daljnjem tekstu: Savjet) iz redova nastavnika u znanstveno-nastavnom 

odnosno umjetničko-nastavnom zvanju, redova studenata, tijela jedinice lokalne samouprave i 

gospodarske komore na mandatno razdoblje od četiri godine. 

 

Članak 2. 

Izborno povjerenstvo (dalje: Povjerenstvo) za prikupljanje kandidatura i provođenje postupka 

izbora člana Savjeta imenuje se u sastavu: 

1. prof. dr. sc. Robert Zenzerović 

2. izv.prof.dr.sc. Iva Blažević 

3. Vesna Mijatović, dipl.iur. 

 

Članak 3. 

Kandidaturu za člana Savjeta podnosi znanstveno-nastavna odnosno umjetničko-nastavna 

sastavnice Sveučilišta (dalje: sastavnice) u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ove 

Odluke.  

Znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice predlažu članove Savjeta iz reda 

sveučilišnih nastavnika na način da na stručnom/fakultetskom vijeću pojedine sastavnice 

izaberu kandidate za članove Savjeta i upute svoje prijedloge izbornom povjerenstvu. 

Kandidata za člana Savjeta bira stručno/fakultetsko vijeće sastavnice iz redova nastavnika u 

znanstveno-nastavnom odnosno umjetničko nastavnom zvanju. 

Kandidatura se sastoji od potpisane prijave koju potpisuje čelnik sastavnice i odluke 

stručnog/fakultetskog vijeća sastavnice o izboru kandidata. 

Kandidatura se predaje na rektorat Sveučilišta, na adresi Zagrebačka 30, Pula s naznakom 

„Izborno povjerenstvo za prikupljanje kandidatura i provođenje postupka izbora člana 

Savjeta“. 

 

Članak 4. 

Po završetku postupka kandidiranja, Povjerenstvo je dužno u roku od 7 dana razmotriti 

pristigle kandidature i sve kandidate za članove Savjeta uvrstiti na listu prijedloga kandidata 

po abecednom redu prezimena. 

Listu prijedloga uz izvješće o postupku podnošenja kandidatura Povjerenstvo je dužno uputiti 

rektoru u daljnjem roku od 3 dana. 

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.  

 

Članak 5. 

Studenta iz redova redovitih studenata predlaže Studentski zbora.  

Na poziv Senata po dva člana Savjeta imenuju: osnivač, tijelo jedinice lokalne samouprave i 

gospodarska komora.  

 

Članak 6. 

Za članove Savjeta ne mogu biti imenovani članovi Senata i čelnici sastavnica Sveučilišta.  

Mandat članova Savjeta traje četiri (4) godine s pravom jednog reizbora 

 

Članak 7. 
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Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

Odluku o imenovanju radnog Povjerenstva za izradu 

Strategije razvoja Sveučilišta za razdoblje od 2021.- 2025. godine 

 

Članak 1. 

U radno Povjerenstvo za izradu Strategije razvoja Sveučilišta za razdoblje od 2021.-2025 

godine 

imenuju se: 
 

 prof.dr.sc. Marinko Škare, prorektor za istraživanje, umjetnost i suradnju, 

predsjednik  

 dr.sc. Sanja Radolović, Voditeljica ureda za istraživanje i projekte, članica 

 Šanel Gaberšek Despić, Ured za strateško planiranje i osiguranje kvalitete, članica 

 Marijana Tadić, Ured za istraživanje umjetnost i projekte, članica 

 Antonija Zgarljardić, Ured za strateško planiranje i osiguranje kvalitete 

 Mirena Tubić, Ured za istraživanje i projekte 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 


