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U Puli, 14.  svibnja 2019. godine.                                                  

 
 

Na temelju članka 41. i 45. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Fakultetsko vijeće 
Medicinskog fakulteta u Puli je na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj dana 14. svibnja 
2019. godine donijelo sljedeću 
 

ODLUKU 
o pokretanju postupka za izbor dekana Medicinskog fakulteta u Puli 

 
Članak 1. 

Pokreće se postupak za izbor dekana Medicinskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (dalje 
u tekstu: dekan). 
Imenuje se tročlano Povjerenstvo za prikupljanje prijedloga i provođenje postupka izbora 
dekana u sastavu: 
1. Prof. dr. sc. Dragica Bobinac 
2. Prof. dr. sc. Damir Vrbanec 
3. Doc. dr. sc. Irena Hrstić 
Mandat dekana traje tri (3) godine od dana navedenog u odluci Senata kojom se potvrđuje 
izbor dekana. 
 

Članak 2. 
Za dekana se može kandidirati nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju docenta, izvanrednog 
ili redovitog profesora u radnom odnosu na Medicinskom fakultetu u Puli s najmanje 50% 
radnog vremena. 
Kandidatura za izbor dekana sadrži prijedlog odnosno prijavu za izbor dekana te životopis i 
program rada kandidata  
Rok za podnošenje prijedloga iznosi 30 dana od dana objave ove Odluke na mrežnim stranicama 
Sveučilišta. 
Kandidatura se podnosi osobno ili putem pošte na adresu: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 
Zagrebačka 30, Pula, s naznakom: Povjerenstvu za prikupljanje prijedloga i provođenje 
postupka izbora dekana Medicinskog fakulteta. 
 
 
 

Članak 3. 



Protekom roka iz prethodnog članka, Povjerenstvo je dužno u daljnjem roku od 8 dana sastaviti 
izvješće o pristiglim prijedlozima kandidata te utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za 
izbor dekana. 
Izvješće Povjerenstva i lista kandidata s životopisima i programima rada se dostavljaju članovim 
Fakultetskog vijeća zajedno s pozivom za sjednicu na kojoj se vrši izbor dekana, a najmanje 15 
dana prije održavanja sjednice Fakultetskog vijeća. 
Sjednici Fakultetskog vijeća na kojoj se provodi izbor dekana predsjedava najstariji član 
Fakultetskog vijeća. 

 
Članak 4. 

Dekan se bira na sjednici Fakultetskog vijeća tajnim glasovanjem. 
Za dekana je izabran kandidat koji je dobio natpolovičnu većinu glasova svih članova 
Fakultetskog vijeća. 
Ako u postupku izbora sudjeluje više kandidata te niti jedan od kandidata u prvom krugu ne 
dobije potrebnu većinu daljnji izbor se provodi sukladno odredbama članka 41. Statuta 
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 
 

Članak 5. 
Izbor dekana potvrđuje Senat Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli na prvoj sljedećoj sjednici. 
 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na mrežnim stranicama Sveučilišta Jurja Dobrile u 
Puli. 
 

                       
 

  v.d. dekana  

 

Prof. dr. sc. Krešimir Pavelić  

 
Dostaviti: 

1. Mrežne stranice 
2. Arhiva 

 
 
 


