
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 
Zagrebačka 30 
52100 Pula 
 
KLASA: 003-08/18-02/20 
URBROJ: 380-01-18-1 
U Puli, 28. ožujka 2018. godine 
 
Na temelju članka 65. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine" 
broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 
60/15 i 131/17) i članka 9. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 
35/08) te članaka 29. i 63. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Senat Sveučilišta Jurja Dobrile u 
Puli je na svojoj 19. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2018. godine donio sljedeću 

                                 
ODLUKU 

o osnivanju znanstvene sastavnice Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 

Znanstveno-tehnološki institut VISIO 
 

                                                                            Članak 1. 
Ovom se Odlukom osniva znanstvena sastavnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Znanstveno-
tehnološki institut VISIO (dalje: Institut), sa sjedištem u Puli, Zagrebačka 30.  
Institut se osniva kao podružnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 
Osnivač Instituta je Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (dalje: Sveučilište), Zagrebačka 30, 52100 Pula, 
OIB: 61738073226. 
 
                                                                            Članak 2. 
Naziv instituta je: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Znanstveno-tehnološki institut VISIO. 
Skraćeni naziv je: Znanstveno-tehnološki institut VISIO u Puli. 
Prijevod naziva na engleskom jeziku je: Juraj Dobrila University of Pula, Institute for Science and 
Technology VISIO. 
Prijevod naziva na talijanskom jeziku je: Università degli Studi Juraj Dobrila di Pola, Istituto 
Scientifico Tecnologico VISIO. 
Institut sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Sveučilišta i svojim nazivom, a pravne poslove 
poduzima u ime i za račun Sveučilišta.  
 

Članak 3. 
Predmet poslovanja - djelatnost Instituta je: 

− razvijanje znanstvenog i stručnog rada, izrada stručnih analiza, ekspertiza i drugih 
projekata za istraživanje i razvoj iz područja društvenih, humanističkih, prirodnih, 
tehničkih, biotehničkih znanosti, područja biomedicine i zdravstva, umjetničkog područja, 
interdisciplinarnog područja znanosti i interdisciplinarnog područja umjetnosti 

− izdavačka djelatnost 

− organizacija konferencija, kongresa, seminara i tečajeva i drugih oblika tuzemne i 
međunarodne suradnje iz područja svoje djelatnosti od interesa za akademsku javnost i 
druge zainteresirane dionike 

− ustrojavanje baze podataka (znanstvenog repozitorija) radova i podatkovnog repozitorija 
za istraživačke potrebe znanstvenika i istraživača Sveučilišta. 

Djelatnost Instituta odvija se u skladu s odredbama Statuta i drugih pravnih akata Sveučilišta. 
 

Članak 4. 
Tijela Instituta su ravnatelj i stručno vijeće te druga tijela predviđena Statutom Sveučilišta i općim 
aktima Instituta. 



                                                                           Članak 5. 
Ravnatelj je čelnik Instituta i predstavlja Institut, rukovodi njegovim radom i odgovoran je za 
djelatnost Instituta. 
Ravnatelj Instituta predsjedava stručnom vijeću Instituta. 
Djelokrug poslova ravnatelja Instituta:  
1. priprema, saziva, predsjedava i vodi sjednice stručnog vijeća  
2. predlaže vijeću donošenja poslovnika o radu i drugih općih akata 
3. predlaže vijeću donošenje odluka i mjere za unapređenje rada Instituta 
4. ustrojava rad i poslovanje Instituta 
5. provodi odluke sveučilišnih tijela i vijeća Instituta 
6. donosi opće odluke i akte iz svog djelokruga rada 
7. imenuje stalna i povremena povjerenstva za poslove iz svog djelokruga 
8. jednom godišnje podnosi Senatu i vijeću izvješće o svom radu i poslovanju 
9. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Sveučilišta.  
Ravnatelja Instituta imenuje Senat Sveučilišta na mandatno razdoblje od dvije (2) godine, a na 
prijedlog stručnog vijeća Instituta. 

 
Članak 6. 

Sastav stručnog vijeća se propisuje općim aktom Instituta. 
Ravnatelj Instituta je član vijeća po položaju.  
 

Članak 7. 
Stručno vijeće:  
- na prijedlog ravnatelja donosi poslovnik o radu i druge opće akte 
- predlaže Senatu izbor ravnatelja 
- donosi odluke o znanstvenim i stručnim pitanjima 
- obavlja druge poslove utvrđene Statutom, odlukom o prijenosu ovlasti Senata ili drugim općim 
aktima. 
 

Članak 8. 
Općim aktom Instituta se pobliže uređuje ustrojstvo, ovlasti, način rada i odlučivanja pojedinih 
tijela Instituta i druga važna pitanja za njegovu djelatnost. 
 

Članak 9. 
Rektor će imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja Instituta na vrijeme od 6 mjeseci u kojem 
razdoblju će se konstituirati stručno vijeće Instituta i imenovati ravnatelj sukladno ovoj Odluci. 
Svi Centri osnovani na Sveučilištima i pojedinim sastavnicama će ući u sastav Instituta. 
 

Članak 10. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja. 
Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se van snage Odluka Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 
(KLASA: 003-08/17-02/77; URBROJ: 380-01-17-1) od 15. prosinca 2017. godine. 

 
 

                                                                                                               Rektor 
                                                                                                                        Prof. dr. sc. Alfio Barbieri, v.r. 
 
 
 



Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 
Zagrebačka 30 
52100 Pula 
 
KLASA: 003-08/18-02/20 
URBROJ: 380-01-18-1 
U Puli, 28. ožujka 2018. godine 
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35/08) te članaka 29. i 63. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Senat Sveučilišta Jurja Dobrile u 
Puli je na svojoj 19. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2018. godine donio sljedeću 

                                 
ODLUKU 

o osnivanju znanstvene sastavnice Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 

Znanstveno-tehnološki institut VISIO 
 

                                                                            Članak 1. 
Ovom se Odlukom osniva znanstvena sastavnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Znanstveno-
tehnološki institut VISIO (dalje: Institut), sa sjedištem u Puli, Zagrebačka 30.  
Institut se osniva kao podružnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 
Osnivač Instituta je Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (dalje: Sveučilište), Zagrebačka 30, 52100 Pula, 
OIB: 61738073226. 
 
                                                                            Članak 2. 
Naziv instituta je: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Znanstveno-tehnološki institut VISIO. 
Skraćeni naziv je: Znanstveno-tehnološki institut VISIO u Puli. 
Prijevod naziva na engleskom jeziku je: Juraj Dobrila University of Pula, Institute for Science and 
Technology VISIO. 
Prijevod naziva na talijanskom jeziku je: Università degli Studi Juraj Dobrila di Pola, Istituto 
Scientifico Tecnologico VISIO. 
Institut sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Sveučilišta i svojim nazivom, a pravne poslove 
poduzima u ime i za račun Sveučilišta.  
 

Članak 3. 
Predmet poslovanja - djelatnost Instituta je: 

− razvijanje znanstvenog i stručnog rada, izrada stručnih analiza, ekspertiza i drugih 
projekata za istraživanje i razvoj iz područja društvenih, humanističkih, prirodnih, 
tehničkih, biotehničkih znanosti, područja biomedicine i zdravstva, umjetničkog područja, 
interdisciplinarnog područja znanosti i interdisciplinarnog područja umjetnosti 

− izdavačka djelatnost 

− organizacija konferencija, kongresa, seminara i tečajeva i drugih oblika tuzemne i 
međunarodne suradnje iz područja svoje djelatnosti od interesa za akademsku javnost i 
druge zainteresirane dionike 

− ustrojavanje baze podataka (znanstvenog repozitorija) radova i podatkovnog repozitorija 
za istraživačke potrebe znanstvenika i istraživača Sveučilišta. 

Djelatnost Instituta odvija se u skladu s odredbama Statuta i drugih pravnih akata Sveučilišta. 
 

Članak 4. 
Tijela Instituta su ravnatelj i stručno vijeće te druga tijela predviđena Statutom Sveučilišta i općim 
aktima Instituta. 



                                                                           Članak 5. 
Ravnatelj je čelnik Instituta i predstavlja Institut, rukovodi njegovim radom i odgovoran je za 
djelatnost Instituta. 
Ravnatelj Instituta predsjedava stručnom vijeću Instituta. 
Djelokrug poslova ravnatelja Instituta:  
1. priprema, saziva, predsjedava i vodi sjednice stručnog vijeća  
2. predlaže vijeću donošenja poslovnika o radu i drugih općih akata 
3. predlaže vijeću donošenje odluka i mjere za unapređenje rada Instituta 
4. ustrojava rad i poslovanje Instituta 
5. provodi odluke sveučilišnih tijela i vijeća Instituta 
6. donosi opće odluke i akte iz svog djelokruga rada 
7. imenuje stalna i povremena povjerenstva za poslove iz svog djelokruga 
8. jednom godišnje podnosi Senatu i vijeću izvješće o svom radu i poslovanju 
9. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Sveučilišta.  
Ravnatelja Instituta imenuje Senat Sveučilišta na mandatno razdoblje od dvije (2) godine, a na 
prijedlog stručnog vijeća Instituta. 

 
Članak 6. 

Sastav stručnog vijeća se propisuje općim aktom Instituta. 
Ravnatelj Instituta je član vijeća po položaju.  
 

Članak 7. 
Stručno vijeće:  
- na prijedlog ravnatelja donosi poslovnik o radu i druge opće akte 
- predlaže Senatu izbor ravnatelja 
- donosi odluke o znanstvenim i stručnim pitanjima 
- obavlja druge poslove utvrđene Statutom, odlukom o prijenosu ovlasti Senata ili drugim općim 
aktima. 
 

Članak 8. 
Općim aktom Instituta se pobliže uređuje ustrojstvo, ovlasti, način rada i odlučivanja pojedinih 
tijela Instituta i druga važna pitanja za njegovu djelatnost. 
 

Članak 9. 
Rektor će imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja Instituta na vrijeme od 6 mjeseci u kojem 
razdoblju će se konstituirati stručno vijeće Instituta i imenovati ravnatelj sukladno ovoj Odluci. 
Svi Centri osnovani na Sveučilištima i pojedinim sastavnicama će ući u sastav Instituta. 
 

Članak 10. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja. 
Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se van snage Odluka Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 
(KLASA: 003-08/17-02/77; URBROJ: 380-01-17-1) od 15. prosinca 2017. godine. 

 
 

                                                                                                               Rektor 
                                                                                                                        Prof. dr. sc. Alfio Barbieri, v.r. 
 
 
 



Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 
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ODLUKU 

o osnivanju znanstvene sastavnice Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 

Znanstveno-tehnološki institut VISIO 
 

                                                                            Članak 1. 
Ovom se Odlukom osniva znanstvena sastavnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Znanstveno-
tehnološki institut VISIO (dalje: Institut), sa sjedištem u Puli, Zagrebačka 30.  
Institut se osniva kao podružnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 
Osnivač Instituta je Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (dalje: Sveučilište), Zagrebačka 30, 52100 Pula, 
OIB: 61738073226. 
 
                                                                            Članak 2. 
Naziv instituta je: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Znanstveno-tehnološki institut VISIO. 
Skraćeni naziv je: Znanstveno-tehnološki institut VISIO u Puli. 
Prijevod naziva na engleskom jeziku je: Juraj Dobrila University of Pula, Institute for Science and 
Technology VISIO. 
Prijevod naziva na talijanskom jeziku je: Università degli Studi Juraj Dobrila di Pola, Istituto 
Scientifico Tecnologico VISIO. 
Institut sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Sveučilišta i svojim nazivom, a pravne poslove 
poduzima u ime i za račun Sveučilišta.  
 

Članak 3. 
Predmet poslovanja - djelatnost Instituta je: 

− razvijanje znanstvenog i stručnog rada, izrada stručnih analiza, ekspertiza i drugih 
projekata za istraživanje i razvoj iz područja društvenih, humanističkih, prirodnih, 
tehničkih, biotehničkih znanosti, područja biomedicine i zdravstva, umjetničkog područja, 
interdisciplinarnog područja znanosti i interdisciplinarnog područja umjetnosti 

− izdavačka djelatnost 

− organizacija konferencija, kongresa, seminara i tečajeva i drugih oblika tuzemne i 
međunarodne suradnje iz područja svoje djelatnosti od interesa za akademsku javnost i 
druge zainteresirane dionike 

− ustrojavanje baze podataka (znanstvenog repozitorija) radova i podatkovnog repozitorija 
za istraživačke potrebe znanstvenika i istraživača Sveučilišta. 

Djelatnost Instituta odvija se u skladu s odredbama Statuta i drugih pravnih akata Sveučilišta. 
 

Članak 4. 
Tijela Instituta su ravnatelj i stručno vijeće te druga tijela predviđena Statutom Sveučilišta i općim 
aktima Instituta. 



                                                                           Članak 5. 
Ravnatelj je čelnik Instituta i predstavlja Institut, rukovodi njegovim radom i odgovoran je za 
djelatnost Instituta. 
Ravnatelj Instituta predsjedava stručnom vijeću Instituta. 
Djelokrug poslova ravnatelja Instituta:  
1. priprema, saziva, predsjedava i vodi sjednice stručnog vijeća  
2. predlaže vijeću donošenja poslovnika o radu i drugih općih akata 
3. predlaže vijeću donošenje odluka i mjere za unapređenje rada Instituta 
4. ustrojava rad i poslovanje Instituta 
5. provodi odluke sveučilišnih tijela i vijeća Instituta 
6. donosi opće odluke i akte iz svog djelokruga rada 
7. imenuje stalna i povremena povjerenstva za poslove iz svog djelokruga 
8. jednom godišnje podnosi Senatu i vijeću izvješće o svom radu i poslovanju 
9. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Sveučilišta.  
Ravnatelja Instituta imenuje Senat Sveučilišta na mandatno razdoblje od dvije (2) godine, a na 
prijedlog stručnog vijeća Instituta. 

 
Članak 6. 

Sastav stručnog vijeća se propisuje općim aktom Instituta. 
Ravnatelj Instituta je član vijeća po položaju.  
 

Članak 7. 
Stručno vijeće:  
- na prijedlog ravnatelja donosi poslovnik o radu i druge opće akte 
- predlaže Senatu izbor ravnatelja 
- donosi odluke o znanstvenim i stručnim pitanjima 
- obavlja druge poslove utvrđene Statutom, odlukom o prijenosu ovlasti Senata ili drugim općim 
aktima. 
 

Članak 8. 
Općim aktom Instituta se pobliže uređuje ustrojstvo, ovlasti, način rada i odlučivanja pojedinih 
tijela Instituta i druga važna pitanja za njegovu djelatnost. 
 

Članak 9. 
Rektor će imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja Instituta na vrijeme od 6 mjeseci u kojem 
razdoblju će se konstituirati stručno vijeće Instituta i imenovati ravnatelj sukladno ovoj Odluci. 
Svi Centri osnovani na Sveučilištima i pojedinim sastavnicama će ući u sastav Instituta. 
 

Članak 10. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja. 
Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se van snage Odluka Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 
(KLASA: 003-08/17-02/77; URBROJ: 380-01-17-1) od 15. prosinca 2017. godine. 

 
 

                                                                                                               Rektor 
                                                                                                                        Prof. dr. sc. Alfio Barbieri, v.r. 
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o osnivanju znanstvene sastavnice Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 

Znanstveno-tehnološki institut VISIO 
 

                                                                            Članak 1. 
Ovom se Odlukom osniva znanstvena sastavnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Znanstveno-
tehnološki institut VISIO (dalje: Institut), sa sjedištem u Puli, Zagrebačka 30.  
Institut se osniva kao podružnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 
Osnivač Instituta je Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (dalje: Sveučilište), Zagrebačka 30, 52100 Pula, 
OIB: 61738073226. 
 
                                                                            Članak 2. 
Naziv instituta je: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Znanstveno-tehnološki institut VISIO. 
Skraćeni naziv je: Znanstveno-tehnološki institut VISIO u Puli. 
Prijevod naziva na engleskom jeziku je: Juraj Dobrila University of Pula, Institute for Science and 
Technology VISIO. 
Prijevod naziva na talijanskom jeziku je: Università degli Studi Juraj Dobrila di Pola, Istituto 
Scientifico Tecnologico VISIO. 
Institut sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Sveučilišta i svojim nazivom, a pravne poslove 
poduzima u ime i za račun Sveučilišta.  
 

Članak 3. 
Predmet poslovanja - djelatnost Instituta je: 

− razvijanje znanstvenog i stručnog rada, izrada stručnih analiza, ekspertiza i drugih 
projekata za istraživanje i razvoj iz područja društvenih, humanističkih, prirodnih, 
tehničkih, biotehničkih znanosti, područja biomedicine i zdravstva, umjetničkog područja, 
interdisciplinarnog područja znanosti i interdisciplinarnog područja umjetnosti 

− izdavačka djelatnost 

− organizacija konferencija, kongresa, seminara i tečajeva i drugih oblika tuzemne i 
međunarodne suradnje iz područja svoje djelatnosti od interesa za akademsku javnost i 
druge zainteresirane dionike 

− ustrojavanje baze podataka (znanstvenog repozitorija) radova i podatkovnog repozitorija 
za istraživačke potrebe znanstvenika i istraživača Sveučilišta. 

Djelatnost Instituta odvija se u skladu s odredbama Statuta i drugih pravnih akata Sveučilišta. 
 

Članak 4. 
Tijela Instituta su ravnatelj i stručno vijeće te druga tijela predviđena Statutom Sveučilišta i općim 
aktima Instituta. 



                                                                           Članak 5. 
Ravnatelj je čelnik Instituta i predstavlja Institut, rukovodi njegovim radom i odgovoran je za 
djelatnost Instituta. 
Ravnatelj Instituta predsjedava stručnom vijeću Instituta. 
Djelokrug poslova ravnatelja Instituta:  
1. priprema, saziva, predsjedava i vodi sjednice stručnog vijeća  
2. predlaže vijeću donošenja poslovnika o radu i drugih općih akata 
3. predlaže vijeću donošenje odluka i mjere za unapređenje rada Instituta 
4. ustrojava rad i poslovanje Instituta 
5. provodi odluke sveučilišnih tijela i vijeća Instituta 
6. donosi opće odluke i akte iz svog djelokruga rada 
7. imenuje stalna i povremena povjerenstva za poslove iz svog djelokruga 
8. jednom godišnje podnosi Senatu i vijeću izvješće o svom radu i poslovanju 
9. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Sveučilišta.  
Ravnatelja Instituta imenuje Senat Sveučilišta na mandatno razdoblje od dvije (2) godine, a na 
prijedlog stručnog vijeća Instituta. 

 
Članak 6. 

Sastav stručnog vijeća se propisuje općim aktom Instituta. 
Ravnatelj Instituta je član vijeća po položaju.  
 

Članak 7. 
Stručno vijeće:  
- na prijedlog ravnatelja donosi poslovnik o radu i druge opće akte 
- predlaže Senatu izbor ravnatelja 
- donosi odluke o znanstvenim i stručnim pitanjima 
- obavlja druge poslove utvrđene Statutom, odlukom o prijenosu ovlasti Senata ili drugim općim 
aktima. 
 

Članak 8. 
Općim aktom Instituta se pobliže uređuje ustrojstvo, ovlasti, način rada i odlučivanja pojedinih 
tijela Instituta i druga važna pitanja za njegovu djelatnost. 
 

Članak 9. 
Rektor će imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja Instituta na vrijeme od 6 mjeseci u kojem 
razdoblju će se konstituirati stručno vijeće Instituta i imenovati ravnatelj sukladno ovoj Odluci. 
Svi Centri osnovani na Sveučilištima i pojedinim sastavnicama će ući u sastav Instituta. 
 

Članak 10. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja. 
Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se van snage Odluka Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 
(KLASA: 003-08/17-02/77; URBROJ: 380-01-17-1) od 15. prosinca 2017. godine. 

 
 

                                                                                                               Rektor 
                                                                                                                        Prof. dr. sc. Alfio Barbieri, v.r. 
 
 
 


