
SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI 

Zagrebačka 30, 52100 Pula 

 

27. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA JURJA DOBRILE U PULI 

održana u četvrtak 27. veljače 2014. godine 

 

Početak sjednice 12.00 sati 

Završetak sjednice 13.40 sati 

DNEVNI RED: 

 

1. Potvrđivanje zapisnika 26. sjednice Senata  

 

2. Donošenje Pravilnika o izjednačavanju pojedinih stručnih naziva s 

akademskim nazivom magistar/magistra primarnog obrazovanja 

 

3. a) Prihvaćanje Izvješća o radu Ureda za kvalitetu (akademska godina 

2012./2013) 

b) Prihvaćanje Izvješća o radu Glavnog odbora za kvalitetu (akademska 

godina 2012./2013.) 

 

 Senat jednoglasno donosi sljedeće: 

 

ODLUKU 

I. 

Prihvaća se Izvješće o radu Ureda za kvalitetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 

akademsku godinu 2012./2013. 

Izvješće o radu Ureda za kvalitetu čini sastavni dio ove Odluke 

 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

i 

 

ODLUKU 

I. 

Prihvaća se Izvješće o radu Glavnog odbora za kvalitetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 

akademsku godinu 2012./2013. 

Izvješće o radu Glavnog odbora za kvalitetu čini sastavni dio ove Odluke. 

 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

4. Donošenje Odluke o osnivanju Odbora za znanstveni i umjetnički rad 

 



Senat većinom od sedamnaest (17) glasova za, uz jedan (1) glas protiv donosi 

sljedeću: 

 

ODLUKU 

o osnivanju Odbora za znanstveni i umjetnički rad 

I. 

(1) Osniva se Odbor za znanstveni i umjetnički rad 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 znanost i istraživanje 

2. predstavnik Fakulteta ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković», 

3. predstavnik Odjela za humanističke znanosti,  

4. predstavnik Odjela za odgojne i obrazovne znanosti,  

5. predstavnik Odjela za glazbu,  

6. predstavnik Odjela za studij na talijanskom jeziku,  

7. predstavnik Sveučilišne knjižnice u Puli i 

8. predstavnik ostalih znanstvenih područja. 

(2) Predstavnike znanstveno-nastavnih sastavnica predlažu Fakultetsko vijeće, odnosno 

stručna vijeća odjela, dok predstavnika Sveučilišne knjižnice predlaže voditelj Sveučilišne 

knjižnice. 

(2) Prorektor za znanost i istraživanje: 

      1. koordinira rad Odbora, 

      2. predstavlja Odbor, 

      3. saziva i vodi sjednice Odbora,  

4. predlaže dnevni red sjednica Odbora, 

5. u dogovoru s rektorom Sveučilišta saziva sjednice Odbora u proširenom sastavu,  

6. potpisuje zaključke koje donosi Odbor i  

7. brine se da se u radu Odbora poštuju odredbe zakona, općih akata Sveučilišta i 

sastavnica.  

(4) Članovi Odbora imaju pravo i dužnost prisustvovati sjednicama i sudjelovati u radu 

Odbora, razmatrati pitanja iz njegove nadležnosti, te donositi zaključke. 

(5) Čelnici sastavnica ne mogu biti članovi Odbora. 

(6) U radu sjednica Odbora na poziv prorektora za znanost i istraživanje mogu 

sudjelovati: 

1. rektor Sveučilišta 

2. stručni suradnik Ureda za kvalitetu 

3. voditelj jedinice za unutarnju reviziju 

4. prorektor za poslovne odnose i financije  

5. voditelj financijsko-računovodstvene službe. 

(7) U radu Odbora kod izrade prijedloga pravnih akata Sveučilišta sudjeluje pravnik. 

 

III. 

(1) Mandat članovima Odbora traje dvije (2) godine i mogu biti birani više puta.  

(2) Mandat u Odboru prestaje istekom vremenskog roka 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 u Odboru. Pisani 

zahtjev za prestankom mandata u Odboru, član Odbora upućuje rektoru Sveučilišta. Po 

primitku zahtjeva, rektor Sveučilišta 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 znanost i istraživanje, čelnika sastavnice ili člana Senata. 

Odluku o prestanku mandata člana Odbora donosi Senat većinom glasova prisutnih 

članova na sjednici. Mandat članu prestaje danom donošenja odluke. Novi član Odbora 

imenuje se na način i 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) Sjednice Odbora se održavaju po potrebi ili kad to pisanim putem zatraže članovi 

Odbora. 

(3) Sjednice Odbora saziva prorektor za znanost i istraživanje. 

(4) Sjednica Odbora može se održati ukoliko je na sjednici nazočno najmanje četiri (4) 

člana Odbora. 

(5) O radu na sjednici vodi se zapisnik.  

 

V. 

(1) Odbor: 

- koordinira poslove prema Ugovoru o namjenskome višegodišnjem institucijskom 

financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015. (u daljnjem tekstu: 

Ugovor) i predlaže Senatu način namjenskog trošenja doznačenih financijskih sredstava 

Sveučilišta, 

- koordinira izvršenje namjenskog trošenja financijskih sredstava prema Ugovoru , 

- koordinira prikupljanje podataka za dostavu MZOS-u prema Ugovoru 

- koordinira poslove prema Pravilniku o ocjenjivanju rada asistenata i znanstvenih 

novaka, 

- razmatra prijedloge za stjecanje doktorata znanosti na doktorskim studijima 

Sveučilišta. 

 (2) O pitanjima iz svoje nadležnosti Odbor donosi zaključke i mišljenja većinom glasova 

svih članova Odbora. Glasovanje na sjednici je javno. 

(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 prosljeđuju Senatu i Rektorskom kolegiju. 

 

VI. 

U slučaju utvrđenih značajnih odstupanja u izvršenju obveza iz Pravilnika Sveučilišta, 

odnosno sveučilišnih 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: 602-04/07-

01/947, Ur.br.: 380/07-01-01/01) od 30. listopada 2007. godine. 

 

5. Imenovanje članova Odbora za znanstveni i umjetnički rad 

 

Senat većinom od sedamnaest (17) glasova za, uz jedan (1) glas protiv donosi 

sljedeću: 

ODLUKU 

o imenovanju članova Odbora za znanstveni i umjetnički rad 

 

I. 

(1) Članovima Odbora za znanstveni i umjetnički rad imenuju se: 

1. Prof. dr. sc. Elis Deghenghi Olujić, prorektorica za znanost i istraživanje 

2. Prof. dr. sc. Vanja Bevanda, predstavnica Fakulteta ekonomije i turizma «Dr. Mijo 

Mirković»  

3. Doc. art. Franko Božac, predstavnik Odjel za glazbu 

4. Izv. prof. dr. sc. Nevio Šetić, predstavnik Odjela za humanističke znanosti 

5. Doc. dr. sc. Ivana Paula Gortan-Carlin, predstavnica Odjela za odgojne i obrazovne 

znanosti 

6. Izv. prof. dr. sc. Neala Ambrosi-Randić, predstavnica Odjela za studij na talijanskom 

jeziku 

7. Nives Franić, dipl. knjižničarka, predstavnica Sveučilišne knjižnice 

8. Doc. dr. sc. Mauro Štifanić, predstavnik ostalih znanstvenih područja. 

 

Mandat imenovanih članova odbora traje do 27. veljače 2015. godine. 

 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

6. Donošenje Odluka o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

ODLUKU 

I. 

Red. prof. art. Veri Kos Paliska, profesorici u mirovini, dodjeljuje se počasno zvanje 

professtrix emerita.  

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

 

7. Godišnji financijski izvještaj Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 

a) Izvršenje financijskog plana Sveučilišta za 2013. g. 

b)  Financijsko izvješće o realizaciji namjenskih sredstava i ciljeva iz 

Ugovor s MZOS o punoj subvenciji participacije redovitih studenta 

u troškovima studija u akademskoj godini  2012./2013. 

c) Financijsko izvješće Studentskog zbora za 2013. godinu 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

I. 



Prihvaća se Godišnje financijsko izvješće Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 2013. godinu. 

 

II. 

Godišnje financijsko izvješće čini sastavni dio ove Odluke. 

 

 

8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđenju konačnog iznosa 

troškova plaća, materijalnih prava i naknada za rad u 2013.g. 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE 

(KLASA: 003-08/14-02/20-01, URBROJ: 380-14-01-1)  

I. 

U Odluci Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (KLASA: 003-08/14-02/20-01, URBROJ: 

380-14-01-1) koja je donesena na 26. sjednici Senat Sveučilišta od 27. siječnja 2014. 

godine u točki I. mijenjaju se novčani iznosi na sljedeći način: 

- ukupan iznosu od «36.845.365,51 kuna» zamjenjuju se iznosom od 

«36.527.695,75 kuna» 

- iznos u prvoj alineji (troškovi za stalno zaposlene) «36.329.334,55 kuna» 

zamjenjuje se iznosom od «36.011.664,79 kuna». 

 

Navedeni iznosi mijenjaju se zbog korekcije u knjiženju. 

 

II. 

Ova Odluka primjenjuje se sukladno odredbama Zakona o izvršavanju Državnog 

proračuna  za 2013. godinu («Narodne novine», broj:139/12.). 

 

 

9. Odluka o raspodjeli sredstava subvencije participacije redovitih studenata 

u troškovima studija  za redovite studente prve godine studija u akad. 

god. 2013.-2014. 

 

10. Prijedlog članova Stručnog povjerenstva za obranu doktorske disertacije  

 

Po provedenom glasovanju za svaku od predloženih odluka posebno, Senat 

jednoglasno donosi sljedeće: 

 

O D L U K U 

O OCJENI DOKTORSKE DISERTACIJE I  

IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA OBRANU 

 

Članak 1. 

Prihvaćeno je izvješće Povjerenstva, koje je djelovalo u 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, izvanredni profesor, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 

Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ – zamjenski član 

o ocjeni disertacije kandidata SVENA CARLINA pod naslovom «PROCJENA RIZIKA 

ULAGANJA PUTEM ANALIZE REALNE VRIJEDNOSTI DIONICE». 

 

Članak  2. 

Određuje se obrana disertacije za 20. ožujka 2014. godine u vijećnici Fakulteta 

ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Preradovićevoj 1 s početkom u 12.00 sati i 

imenuje se Povjerenstvo za obranu 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, izvanredni profesor, 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. 

 

O D L U K U 

O OCJENI DOKTORSKE DISERTACIJE I  

IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA OBRANU 

Članak 1. 

Prihvaćeno je izvješće Povjerenstva, koje je djelovalo u 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 

o ocjeni disertacije kandidatkinje JANE CRNJAC pod naslovom «PRIVATIZACIJA KAO 

RAZVOJNA STRATEGIJA HRVATSKOG TURIZMA». 

 

Članak  2. 



Određuje se obrana disertacije za 17. ožujka 2014. godine u vijećnici Fakulteta 

ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Preradovićevoj 1 s početkom u 13.00 sati i 

imenuje se Povjerenstvo za obranu 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, 

5. Ana Grdović Gnip – 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. 

 

 

O D L U K U 

O OCJENI DOKTORSKE DISERTACIJE I  

IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA OBRANU 

Članak 1. 

Prihvaćeno je izvješće Povjerenstva, koje je djelovalo u sastavu: 

1. Dr. sc. Marijan Cingula, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu, 

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. Želimir Dulčić, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Splitu, 

Ekonomski fakultet – član, 

4. Dr. sc. Morena Paulišić, docent, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet 

ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“  – zamjenski član 

o ocjeni disertacije kandidatkinje VESNE DRAGAŠ IVANČIĆ pod naslovom «UTJECAJ 

UPRAVE NA FORMULACIJU I IMPLEMENTACIJU STRATEGIJE». 

 

Članak  2. 

Određuje se obrana disertacije za 17. ožujka 2014. godine u vijećnici Fakulteta 

ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Preradovićevoj 1 s početkom u 10.00 sati i 

imenuje se Povjerenstvo za obranu u sljedećem sastavu: 

1. Dr. sc. Marijan Cingula, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu, 

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. Želimir Dulčić, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Splitu, 

Ekonomski fakultet – član, 

4. Dr. sc. Morena Paulišić, 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. 

 

 

 O D L U K U 

O OCJENI DOKTORSKE DISERTACIJE I  

IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA OBRANU 

Članak 1. 

Prihvaćeno je izvješće Povjerenstva, koje je djelovalo u 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. Marijan Cingula, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu, 

Ekonomski fakultet – član, 

3. Dr. sc. Jusuf Šehanović, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište Jurja 

Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ – član, 

4. Dr. sc. Morena Paulišić, docent, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet 

ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“  – zamjenski član 

o ocjeni disertacije kandidata DARKA ETINGERA pod naslovom «MODEL PRIKLADNOSTI I 

ORGANIZACIJSKE SPREMNOSTI ZA USVAJANJE RAČUNALSTVA U OBLACIMA U 

HOTELSKIM PODUZEĆIMA». 

 

Članak  2. 

Određuje se obrana disertacije za 19. ožujka 2014. godine u vijećnici Fakulteta 

ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Preradovićevoj 1 s početkom u 10.00 sati i 

imenuje se Povjerenstvo za obranu 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. Marijan Cingula, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu, 

Ekonomski fakultet – član, 

3. Dr. sc. Jusuf Šehanović, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište Jurja 

Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ – član, 

4. Dr. sc. Morena Paulišić, 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. 

 

 

O D L U K U 

O OCJENI DOKTORSKE DISERTACIJE I  

IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA OBRANU 

Članak 1. 

Prihvaćeno je izvješće Povjerenstva, koje je djelovalo u sastavu: 

1. Dr. sc. Zdenko Prohaska, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Rijeci, 

Ekonomski fakultet – predsjednik povjerenstva, 

2. Dr. sc. Sandra Krtalić, redovita profesorica, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 

Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković” – član, 

3. Dr. sc. Manuel Benazić, izvanredni profesor, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 

Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković” – član, 

4. Dr. sc. Dean Učkar, izvanredni profesor, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet 

ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković” – zamjenski član 

o ocjeni disertacije kandidata ANTE GOVORKA pod naslovom «VALORIZACIJA 

EKONOMSKIH UČINAKA OSIGURANJA KAO INTEGRALNOG DIJELA HRVATSKOG 

GOSPODARSTVA». 

 

Članak  2. 

Određuje se obrana disertacije za 21. ožujka 2014. godine u vijećnici Fakulteta 

ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Preradovićevoj 1 s početkom u 10.00 sati i 

imenuje se Povjerenstvo za obranu u sljedećem sastavu: 

1. Dr. sc. Zdenko Prohaska, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Rijeci, 

Ekonomski fakultet – predsjednik povjerenstva, 

2. Dr. sc. Sandra Krtalić, redovita profesorica, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 

Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković” – član, 

3. Dr. sc. Manuel Benazić, izvanredni profesor, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 

Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković” – član, 

4. Dr. sc. Dean Učkar, izvanredni profesor, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet 

ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković” – zamjenski član, 

5. Ana Grdović Gnip – 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. 

 

 

O D L U K U 

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. 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 

o ocjeni disertacije kandidata IVE JELENACE pod naslovom «UTJECAJ TAKTIČNE 

ALOKACIJE IMOVINE NA REALAN PRINOS I RIZIK PORTFELJA». 

 

Članak  2. 

Određuje se obrana disertacije za 20. ožujka 2014. godine u vijećnici Fakulteta 

ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Preradovićevoj 1 s početkom u 14.00 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. 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, 

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. 

 

 

O D L U K U 

O OCJENI DOKTORSKE DISERTACIJE I  

IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA OBRANU 

Članak 1. 



Prihvaćeno je izvješće Povjerenstva, koje je djelovalo u 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 

o ocjeni disertacije kandidatkinje ROZANE VESELICE pod naslovom «UTJECAJ 

INOVACIJSKIH STRATEGIJA NA KONKURENTSKU PREDNOST U MALIM I SREDNJIM 

PODUZEĆIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ». 

 

 

Članak  2. 

Određuje se obrana disertacije za 18. ožujka 2014. godine u vijećnici Fakulteta 

ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Preradovićevoj 1 s početkom u 10.00 sati i 

imenuje se Povjerenstvo za obranu 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, 

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. 

 

11. Prijedlog članova Stručnog povjerenstva za izlaganje i ocjenu teme te 

utvrđivanje uvjeta kandidata u postupku stjecanja doktorata znanosti 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

 O D L U K U 

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA IZLAGANJE I OCJENU TEME  

TE UTVRĐIVANJU UVJETA KANDIDATA U POSTUPKU STJECANJA DOKTORATA ZNANOSTI  

Članak 1. 

Imenuje se Povjerenstvo u sljedećem sastavu: 



1. Dr. sc. Zoran Sušanj, izvanredni profesor, Sveučilište u Rijeci, Filozofski 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. Morena Paulišić, docentica, 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 izlaganje i ocjenu prijavljene teme doktorske disertacije pod naslovom: 

«SUKLADNOST OSOBNIH I ORGANIZACIJSKIH VRIJEDNOSTI TE ANGAŽIRANOSTI 

ZAPOSLENIKA GENERACIJE Y» i utvrđivanje ispunjavanja zakonskih uvjeta za prijavu 

disertacije kandidata Besima Agušaja. 

 

Članak  2. 

Imenovano Povjerenstvo je dužno u roku od najduže dva (2) mjeseca podnijeti Senatu 

Izvješće u skladu s točkom 1. ove Odluke. 

 

12. Prijedlog Odluke o ispunjavanju uvjeta kandidata u postupku stjecanja 

doktorata znanosti i podobnosti teme doktorske disertacije 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

O D L U K U 

O ISPUNJAVANJU UVJETA KANDIDATA U POSTUPKU STJECANJA DOKTORATA ZNANOSTI 

I PODOBNOSTI TEME DISERTACIJE 

Članak 1. 

Temeljem izvještaja Povjerenstva koje je djelovalo 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. Nikša Nikolić, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Splitu, 

Ekonomski fakultet – član, 

4. Dr. sc. Manuel Benazić, izvanredni profesor, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 

Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“  – zamjenski član 

donesena je Odluka da kandidat Valter Šarić ispunjava uvjete za izradu disertacije i da 

tema pod radnim naslovom «MONETARNA INTEGRACIJA REPUBLIKE HRVATSKE U 

EUROPSKU MONETARNU UNIJU» kao i predloženi sadržaj (bez primjedbi u privitku 

Odluke) u potpunosti odgovaraju da budu predmetom doktorske disertacije. 

 

Članak  2. 

Za mentora u postupku izrade disertacije imenuje se prof. dr. sc. Zdenko Prohaska. 

 

Članak 3. 

Na temelju Pravilnika o PDS-u doktorand je dužan u vremenu najkasnije u roku od pet 

(5) godina od dana upisa na poslijediplomski doktorski studij napisati i obraniti doktorsku 

disertaciju. Nakon što kandidat završi izradu doktorske disertacije, predaje je u Referadu 

PDS-a u pet uvezanih primjeraka radi ocjene iste. 

 



12.a. Prijedlog Odluke o ispravku Odluke o imenovanju povjerenstva za 

ocjenu doktorske disertacije 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

o ispravku Odluke o imenovanju povjerenstva  

za ocjenu doktorske disertacije 

I.  

U članku 1. Odluke o imenovanju povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije (KLASA: 

003-08/13-02/91-01; URBROJ: 380-13-01-1) od 30. listopada 2013. umjesto naslova 

"UTJECAJ PRIMJENE KONCEPTA UPRAVLJANJA IMOVINOM NA USPJEŠNOST POSLOVANJA 

PODUZEĆA" treba stajati naslov: "UTJECAJ PRIMJENE KONCEPTA UPRAVLJANJA 

FIZIČKOM IMOVINOM NA USPJEŠNOST POSLOVANJA PODUZEĆA". 

 

II. 

U svemu ostalom Odluka o imenovanju povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije 

(KLASA: 003-08/13-02/91-01; URBROJ: 380-13-01-1) od 30. listopada 2013. ostaje 

neizmijenjena. 

 

13. Izvješće o radu Sveučilišnog savjeta Ministarstvu znanosti, obrazovanja i 

sporta 

 

14. Izvješće o radu asistentice Ines Kovačić 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

 

 

 

ODLUKU 

I. 

Prihvaća se Izvješće o ocjeni rada asistentice Ines Kovačić prof., dipl. inž. biologije 

zaposlene na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, sveučilišni preddiplomski studij Znanost o 

moru za razdoblje od srpnja 2009. godine do siječnja 2014. godine. 

 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenje. 

 

15. Razno 

 

 


