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Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 

 

ZAKLJUČAK 

26. sjednice Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli  

održane u srijedu 17. srpnja 2019. godine  

 

  

Dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika 25. sjednice Senata 

2. Periodično financijsko izvješće Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za razdoblje od 

siječnja do lipnja 2019. godine 

3. Odluka o raspodjeli sredstava za znanost u 2019. godini 

4. Odluka o dopuni Odluke o visini školarine za izvanredne studente 

5. Odluka o izmjeni Odluke o cijeni razlikovnih kolegija na Sveučilištu Jurja Dobrile u 

Puli 

6. Odluka o visini troškova obrazovanja na Programu stjecanja pedagoških kompetencija 

za strukovne učitelje i suradnike u nastavi  

7. Participacija u troškovima školarina 

8. Izvedbeni planovi nastave Filozofski fakultet u Puli 

9. Osnivanje diplomskog studija Japanologija 

10. Potvrđivanje izbora u zvanje redovitog profesora, prvi izbor, dr.sc. Manuel Benazić 

11. Potvrđivanje izbora u zvanje redovitog profesora, prvi izbor, dr.sc. Lina Pliško 

12. Pravilnik o postupku oduzimanja stečenog stručnog ili akademskog naziva ili stupnja 

13. Pravilnik o studiranju studenata sportaša na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli 

14. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad. 1. Usvajanje zapisnika 25. sjednice Senata 

 

Senat jednoglasno i bez primjedbi prihvaća zapisnik 25. sjednice Senata Sveučilišta Jurja 

Dobrile u Puli. 

 

Ad. 2. Periodično financijsko izvješće Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za razdoblje od 

siječnja do lipnja 2019. godine 

 

 

Senat jednoglasno i bez primjedbi donosi sljedeću 

 

Odluku o usvajanju financijskog izvješća za razdoblje 
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Od 1. siječnja 2019. godine do 30. lipnja 2019. godine 

 

Članak 1. 

Prihvaća se financijsko izvješće Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za razdoblje od 1. siječnja 

2019. godine do 30. lipnja 2019. godine.  

Prihvaća se izvršenje I. izmjena i dopuna financijskog plana Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 

za razdoblje od 1. siječnja 219. godine do 30. lipnja 2019. godine. 

 

Financijsko izvješće i izvršenje I. izmjena i dopuna financijskog plana Sveučilišta Jurja 

Dobrile u Puli  iz prethodnog stavka čini sastavni dio ove Odluke. 

 

Ad. 3. Odluka o raspodjeli sredstava za znanost u 2019. godini 

 

 

Senat jednoglasno i bez rasprave donosi sljedeću 

 

ODLUKU 

o načinu raspodjele namjenskih financijskih sredstava temeljnog financiranja znanstvene i 

umjetničke djelatnosti u 2019. godini 

 

I. 

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o programskom financiranju javnih visokih 

učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. 

i 2021./2022. (NN 87/2018) i Ugovora o programskom financiranju Sveučilišta Jurja Dobrile 

u Puli u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022. od 2. 

svibnja 2019. godine, Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli (dalje: Sveučilišta) za akademsku 

godinu 2018./2019. isplatit će se 800.000 kn za temeljno financiranje znanstvene djelatnosti i 

financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti temeljeno na rezultatima 48.324,53 kn. 

 

II. 

Prihvaća se raspodjela doznačenih namjenskih financijskih sredstava za temeljno 

financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti Sveučilišta u 2019. godini na sljedeći način: 

 

 

- 100.000 kn za financiranje diseminacije istraživačkih rezultata aktivnim sudjelovanjem na 

kongresima i simpozijima,  za financiranje objave radova u zborniku konferencija referiranih 

u WOS-u ili SCOPUS-u u utvrđenom godišnjem iznosu po znanstveniku sukladno Odluci 

rektora, 

  

- 60.000,00 kn za poticanje istraživačkog rada asistenata i poslijedoktoranada, 

    

- 240.000,00 kn za izdavačku djelatnost Sveučilišta i znanstvene časopise prethodno izravno 

financirane od strane MZO RH   

- 400.000,00 kn za troškove provedbe institucionalnih znanstvenih projekata sastavnica 

sukladno pravilnicima i procedurama sastavnice 

 

 

III. 
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Ovisno o dinamici trošenja raspodijeljenih sredstava, moguće su preraspodjele u cilju 

efikasnijeg iskorištenja sredstava temeljnog  financiranja znanstvene i umjetničke  djelatnosti. 

 

IV. 

Raspodjela po sastavnicama za provedbu institucionalnih znanstvenih projekata izvršit će se 

prema tablici, koja čini sastavni dio ove Odluke, utvrđenoj sukladno znanstvenoj 

produktivnosti znanstvenika i umjetnika sastavnice proporcionalno broju radova objavljenih 

u časopisima uvedenim u bazu Web of Science za STEM područja znanosti, odnosno broju 

radova objavljenih u časopisima uvedenim u bazu Web of Science i bazu SCOPUS za 

društveno, humanističko područje znanosti i umjetnosti, objavljenih tijekom prethodne 

godine. 

      V. 

Sredstva dodatnog financiranja znanstvene djelatnosti temeljenog na rezultatima raspodijelit 

će se u visini konačne doznake sredstava za ovu namjenu i to:  

-15% sredstava na ime pripreme i sufinanciranja nacionalnih i međunarodnih kompetitivnih 

znanstvenih projekata Sveučilišta, 

- 85% sredstava najboljim znanstvenicima po sastavnicama dodatnim financiranjem njihove 

znanstvene djelatnosti sukladno kriterijima udjela kompetitivnih projekata u ukupnim 

prihodima i/ili broja radova objavljenih u prvom kvartilu u časopisima Web of Science.  

      VI. 

Sredstva dodatnog financiranja umjetničke djelatnosti temeljenog na rezultatima 

raspodjeljuju se u visini konačne doznake sredstava za ovu namjenu Muzičkoj akademiji u 

Puli. 

 

Ad. 4. Odluka o dopuni Odluke o visini školarine za izvanredne studente 

 

Senat jednoglasno i bez primjedbi donosi sljedeću  

 

Odluku o dopuni Odluke o visini školarine za izvanredne studente 

 

Članak 1. 

U Odluci o visini školarine za izvanredne studente (KLASA: 003-08/18-02/18, URBROJ: 380-

01-18-1) od 28. ožujka 2018. godine iza stavka  

- 6.000,00 kuna na stručnom studiju Proizvodno strojarstvo,, koji izvodi Sveučilište, Odjel za 

tehničke studije 

dodaje se novi stavak koji glasi: 

„ - 6.000,00 kuna na sveučilišnom studiju Računarstva, koji izvodi Sveučilište, Odjel za 

tehničke studije“ 

 

Ad. 5. Odluka o izmjeni Odluke o cijeni razlikovnih kolegija na Sveučilištu Jurja 

Dobrile u Puli 

 

Senat jednoglasno i bez primjedbi donosi sljedeću  

 

ODLUKU 

o izmjeni Odluke o cijeni razlikovnih kolegija na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli 

 

I. 
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U točki I. Odluke o cijeni razlikovnih kolegija na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli od 4. srpnja 

2018. godine (KLASA: 003-08/18-02/42, URBROJ: 380-01-18-1) podtočka a) mijenja se i 

glasi: „na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u iznosu od 150,00 kuna (PDV 

je uključen u cijenu) po razlikovnom kolegiju.“ 

 

II. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na mrežnim stranicama 

Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 

 

Ad. 6. Odluka o visini troškova obrazovanja na Programu stjecanja pedagoških 

kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi  

 

Senat jednoglasno i bez primjedbi donosi sljedeću  

 
ODLUKU 

o visini troškova obrazovanja na  

Programu stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi 

 

Članak 1. 

Troškovi obrazovanja na Programu stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i 

suradnike u nastavi (dalje u tekstu: Program) po polazniku iznose 8.500,00 kuna godišnje, a 

obuhvaćaju troškove postupka prijave i upisa na Program, troškove održavanja nastave i 

troškove izdavanja isprave. 

 

Članak 2. 

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

Polazniku se može odobriti plaćanje troškova 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 

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).   

Troškove 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. 

 
Ad. 7. Participacija u troškovima školarina 

 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću  

 

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o visini participacije studenata u troškovima studija na 

Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli 

 

 

Članak 1. 

U točki I. Odluke o visini participacije studenata u troškovima studija na Sveučilištu Jurja 

Dobrile u Puli od 19. veljače 2016. godine (KLASA: 003-08/16-02/19, URBROJ: 380-1-16-1) 

stavku (7) 
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iza riječi propisanog vremena trajanja studija dodaju se riječi: 

 

“Studenti koji nisu imali zaostajanja tijekom studija, ne plaćaju participaciju u troškovima 

studija za godinu dana dulje od propisanog vremena trajanja studija i dvije godine za 

integrirani predidiplomski i diplomski sveučilišni studij.” 

 

stavak (8) mijenja se i glasi: 

 

“Istekom rokova iz prethodnog stavka (7), studenti plaćaju punu školarinu u visini navedenoj 

u stavku 3. ove točke. Studenti  kojima je za završetak studija preostao završni ili diplomski 

rad plaćaju participaciju u troškovima školarine studija u visini najniže participacije po 

područjima znanosti i umjetnosti sukladno stavku 2. točke I. ove Odluke.” 

 

stavak (9) mijenja se i glasi: 

 

„Na sufinanciranje troškova studiranja redovitih studenata primjenjuju se odredbe Ugovora 

o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta 

Jurja Dobrile u Puli za ak.god. 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021., 2021./2022.“ 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Ad. 8. Izvedbeni planovi nastave Filozofski fakultet u Puli 

 

Senat jednoglasno i bez primjedbi donosi sljedeću  

 

Odluku o prihvaćanju izvedbenih planova nastave 

za akademsku godinu 2019./2020. 

 

Članak 1. 

Prihvaćaju se izvedbeni planovi nastave za ak.god. 2019./2020.: 

 

Filozofskog fakulteta u Puli 

 

Članak 2. 

Izvedbeni planovi nastave nalaze se u privitku ove Odluke i čine njen sastavni dio. 

 

 

Ad. 9. Osnivanje diplomskog studija Japanologija 

 

Senat jednoglasno i bez primjedbi donosi sljedeću 

 

Odluku o osnivanju diplomskog sveučilišnog studija  

Japanologija 

 

Članak 1. 

Osniva se sveučilišni diplomski jednopredmetni (smjer: opći i nastavnički) studij 

Japanologija. 
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Nositelj studija: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. 

Izvođač studija: Filozofski fakultet u Puli 

 

Studij traje dvije (2) godine i njegovim završetkom se stječe 120 ECTS bodova. 

 

Završetkom studija stječe se akademski naziv:  

 

Magistar/a japanologije  

Magistar/a japanologije i edukacije japanskoga jezika (uz stečene pedagoške kompetencije 

propisane programom) 

                                                                         

 

Mjesto izvođenja studija: Pula. 

 

 

Odluku o osnivanju diplomskog sveučilišnog studija  

Japanologija 

 

Članak 1. 

Osniva se sveučilišni diplomski dvopredmetni studij Japanologija. 

 

Nositelj studija: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. 

Izvođač studija: Filozofski fakultet u Puli 

 

Studij traje dvije (2) godine i njegovim završetkom se stječe 60 ECTS bodova. 

 

Završetkom studija stječe se akademski naziv:  Magistar/a japanologije  

                                                                       

Mjesto izvođenja studija: Pula. 

 

Ad. 10. Potvrđivanje izbora u zvanje redovitog profesora, prvi izbor, dr.sc. Manuel 

Benazić 

 

 

Senat jednoglasno i bez primjedbi donosi sljedeću 

 

 

Na temelju članka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne 

novine“, br. 123/2003, 198/2003, 105/2004, 174/2004, 2/2007, 46/2007, 45/2009, 45/2009, 

63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014, 60/2015 i 131/17), članka 10. Pravilnika o postupku 

izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička 

zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, članka 29. 

Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, a sukladno Odluci Fakultetskog vijeća Fakulteta 

ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ od 28. lipnja 2019. godine, Senat Sveučilišta Jurja 

Dobrile u Puli je na 26. sjednici održanoj dana 17. srpnja 2019. godine donio sljedeću 

 

 

Odluku 
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Potvrđuje se izbor dr. sc. Manuela Benazića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto  

redoviti profesor, prvi izbor, iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija, 

znanstvena grana financije na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma 

„Dr. Mijo Mirković“. 

 

Ad. 11. Potvrđivanje izbora u zvanje redovitog profesora, prvi izbor, dr.sc. Lina Pliško 

 

 

Senat jednoglasno i bez primjedbi donosi sljedeću 

 

Na temelju članka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne 

novine“, br. 123/2003, 198/2003, 105/2004, 174/2004, 2/2007, 46/2007, 45/2009, 45/2009, 

63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014, 60/2015 i 131/17), članka 10. Pravilnika o postupku 

izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička 

zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, članka 29. 

Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, a sukladno Odluci Fakultetskog vijeća Filozofskog 

fakulteta u Puli od 9. srpnja 2019. godine, Senat Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli je na 26. 

sjednici održanoj dana 17. srpnja 2019. godine donio sljedeću 

 

 

Odluku 

 

Potvrđuje se izbor dr. sc. Line Pliško u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto  

redoviti profesor, prvi izbor, iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filologija, 

grana kroatistika na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet u Puli. 

 

 

 

Ad. 12. Pravilnik o postupku oduzimanja stečenog stručnog ili akademskog naziva ili 

stupnja 

 

Senat jednoglasno i bez primjedbi donosi sljedeći 

 

PRAVILNIK O POSTUPKU ODUZIMANJA STRUČNOG ILI AKADEMSKOG NAZIVA 

 

Članak 1. 

Ovim se Pravilnikom propisuje pokretanje i provođenje postupka oduzimanja akademskog ili 

stručnog naziva te uvjete za oduzimanje stručnih ili akademskih naziva stečenih na Sveučilištu 

Jurja Dobrile u Puli i njegovim prednicima. 

 

Članak 2. 

(1) Postupak oduzimanja stečenog stručnog ili akademskog naziva može se pokrenuti ako 

postoji osnovana sumnja da je stečen protivno propisanim uvjetima za njegovo stjecanje, 

grubim kršenjem pravila studija ili ako je završni odnosno diplomski rad na temelju kojega je 

stečen plagijat ili krivotvorina.  

(2) Postupak za oduzimanje akademskog ili stručnog naziva pokreće Senat Sveučilišta Jurja 

Dobrile u Puli (dalje u Tekstu: Senat). Postupak može, po službenoj dužnosti, pokrenuti i 

rektor. 
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(3) Prijedlog za pokretanje postupka oduzimanje akademskog ili stručnog naziva može dati 

svaka osoba u pisanom obliku s detaljnim obrazloženjem i dokazima o postojanju osnovane 

sumnje iz stavka 1. ovog članka.  

 

Članak 3. 

(1) Prijedlog za pokretanje postupka oduzimanja akademskog ili stručnog naziva upućuje se 

Senatu preko rektorata Sveučilišta. 

(2) Senat će odbaciti prijedlog za pokretanje postupka ukoliko nije dostatno obrazložen i/ili 

ne sadrži potrebne dokaze. 

(3) Ukoliko utvrdi da prijedlog za pokretanje postupka pruža dovoljne osnove za daljnje 

postupanje, Senat donosi odluku o pokretanju postupka i osniva Povjerenstvo koje ima 

zadatak provjeriti navode iz prijedloga, provesti dokazni postupak i podnijeti izvješće Senatu 

s prijedlogom odluke. 

(4) Povjerenstvo iz prethodnog stavka ima tri člana u znanstveno-nastavnim zvanjima od 

kojih je jedan predsjednik Povjerenstva.  

(5) Članovi Povjerenstva ne mogu biti nastavnici koji su sudjelovali u ocjeni ili obrani rada 

na kojem se temelji stjecanje spornog akademskog ili stručnog naziva, odnosno nastavnici 

koji su na bilo koji način povezani s prijedlogom za oduzimanje akademskog ili stručnog 

naziva. 

(6) Rad Povjerenstva organizira predsjednik. 

(7) Povjerenstvo odlučuje o svim svojim radnjama, kao i o sadržaju izvješća koje podnosi 

Senatu, većinom glasova. 

(8) Član Povjerenstva koji se ne slaže sa sadržajem izvješća za Senat mora podnijeti 

izdvojeno izvješće s detaljnim obrazloženjem. 

 

Članak 4. 

(1) Povjerenstvo će pisanim putem obavijestiti osobu za čiji je akademski ili stručni naziv dan 

prijedlog za oduzimanje, dostaviti joj svu relevantnu dokumentaciju te pozvati da se o svemu 

očituje pisanim putem u primjerenom roku.  

(2) Povjerenstvo će provesti potrebne dokazne postupke ili radnje, uključujući i saslušanje 

osoba koje bi mogle imati saznanja o relevantnim okolnostima slučaja te svoje pisano izvješće 

dostaviti Senatu, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana imenovanja i dostave svih 

potrebnih dokaza za provođenje postupka. 

(3) Izvješće Povjerenstva mora sadržavati zaključak o tome da li je stručni ili akademski naziv 

stečen protivno propisanim uvjetima za njegovo stjecanje, grubim kršenjem pravila studija ili 

ako je završni odnosno diplomski rad na temelju kojega je stečen plagijat ili krivotvorina.  

 

Članak 5. 

(1) Konačnu odluku o (ne)oduzimanju stručnog ili akademskog naziva donosi Senat na 

temelju svih relevantnih dokumenata: prijedloga za pokretanje postupka oduzimanja stručnog 

ili akademskog naziva, izvješća Povjerenstva i očitovanja osobe protiv koje se vodi postupak.  

(2) Nakon donošenja odluka o oduzimanju stručnog ili akademskog naziva, rektor će donijeti 

odluku o poništenju svjedodžbe ili diplome. Odluka se objavljuje u Narodnim novinama. 

(3) Odluka se dostavlja podnositelju zahtjeva za pokretanje postupka oduzimanja stručnog ili 

akademskog naziva i osobi na koju se odnosi. 

(4) Odluka se izvršava na način da se primjerak svjedodžbe ili diplome iz arhiva, poništava 

otiskom štambilja, naznakom odluke, potpisom dekana i pečatom. Ukoliko je to moguće, od 

osobe kojoj je oduzet stručni ili akademski naziv ili stupanj, povlači se izvornik diplome ili 

svjedodžbe i poništava na navedeni način.  
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(6) Primjerak o oduzimanju stručnog ili akademskog naziva ili stupnja arhivira se i u 

studentski dosje osobe kojoj je oduzet stručni ili akademski naziv ili stupanj.  

 

Članak 6. 

Osoba kojoj je oduzet stručni ili akademski naziv ili stupanj, primitkom odluke o oduzimanju 

naziva, gubi sva prava koja je imala temeljem stručnog ili akademskog naziva. 

 

Ad. 13. Pravilnik o studiranju studenata sportaša na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli 

 

 

Senat jednoglasno i bez primjedbi donosi sljedeći 

 

Pravilnik o studiranju studenata sportaša na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli 

 

Opće odredbe 

Članak 1. 

(1) Pravilnikom o studiranju studenata sportaša na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli (u 

daljnjem tekstu Pravilnik) uređuju se pravila prilagođenih uvjeta studiranja za redovite 

studente sportaše. 

(2) Pod pojmom student sportaš podrazumijevaju se: kategorizirani sportaši, kategorizirani 

sportaši s invaliditetom, kategorizirani gluhi sportaši (u daljnjem tekstu student 

kategorizirani sportaš), studenti sportaši članovi nacionalne sveučilišne ekipe, sveučilišne 

ekipe i/ili sveučilišnog sportskog kluba, uključujući sportaše s invaliditetom i gluhe sportaše, 

članovi hrvatske reprezentacije u određenom sportu (u daljnjem tekstu student sportaš). 

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na 

muški i ženski rod.  

 

 

Status studenata kategoriziranih sportaša i studenata sportaša 

Članak 2. 

(1) Kategorizirani sportaši su oni sportaši koji su ostvarili određene sportske rezultate ili 

poredak na natjecanjima koja organiziraju ili koja su pod jurisdikcijom nacionalnih sportskih 

saveza, odnosno koja organizira ili su pod jurisdikcijom međunarodnoga sportskog saveza 

koje priznaje Međunarodni olimpijski odbor, odnosno Međunarodni paraolimpijski odbor i 

Međunarodni sportski savez gluhih ili koji je član Općega udruženja međunarodnih sportskih 

saveza, te se slijedom takvoga sportskog rezultata, sukladno kriterijima kategorizacije za 

pojedini sport, razvrstavaju u određenu kategoriju sportaša, te se o tome izdaje rješenje o 

kategorizaciji kao javna isprava. Svi elementi važni za kategorizaciju sportaša propisani su 

posebnim propisima koje donosi Hrvatski olimpijski odbor. 

(2) Stjecati i ostvarivati status i prava u skladu s ovim pravilnikom može: 

1. Student sportaš kojega je Hrvatski olimpijski odbor razvrstao u I.–III. kategoriju (vrhunski 

sportaš), i IV. kategoriju (vrsni sportaš) i V.–VI. kategoriju (daroviti sportaš). 

2. Student sportaš s invaliditetom razvrstan u kategorije na temelju kategorizacije Hrvatskog 

paraolimpijskog odbora (I.–IV. kategorija). 

3. Student gluhi sportaš razvrstan u kategorije na temelju kategorizacije Hrvatskog sportskog 

saveza gluhih (I.–VI.). 

4. Student sportaš koji nema kategorizaciju, a član je nacionalne reprezentacije određenog 

priznatog sporta u Republici Hrvatskoj, a za kojeg je pripadajući nacionalni sportski savez 

izdao potvrdu. 
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5. Student sportaš nacionalne sveučilišne i/ili sveučilišne reprezentacije i/ili sveučilišnog 

sportskog kluba, a za kojega je Hrvatski akademski sportski savez izdao potvrdu. 

(3) Student sportaš koji ima status kategoriziranog sportaša u smislu točke 1., 2. i 3. stavka 2. 

ovog članka, dokazuje status rješenjem o kategorizaciji sportaša kao javnom ispravom, a 

prema kojoj se određuje trajanje prava za studenta kategoriziranog sportaša propisanih ovim 

Pravilnikom. 

(4) Student sportaš koji je član nacionalne sportske reprezentacije, a za kojega je nacionalni 

sportski savez određenog priznatog sporta u Republici Hrvatskoj i član Hrvatskog 

olimpijskog odbora izdao potvrdu o tom statusu, a u kojoj se navodi i suglasnost za 

sudjelovanje na studentskim sportskim natjecanjima, ukoliko je isti sport kojim se student 

sportaš bavi, na sportskom programu Hrvatskog akademskog sportskog saveza. 

(5) Student sportaš koji je član nacionalne sveučilišne reprezentacije, sveučilišne 

reprezentacije i/ili sveučilišnog sportskog kluba, u smislu točke 5. stavka 2., dokazuje status 

na temelju potvrde Hrvatskog akademskog sportskog saveza. 

 

Utvrđivanje statusa studenta kategoriziranog sportaša i studenta sportaša 

Članak 3. 

 

(1) Status studenta kategoriziranog sportaša na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli (u daljnjem 

tekstu Sveučilište) utvrđuje se na početku akademske godine za tu akademsku godinu 

temeljem rješenja o kategorizaciji za studente kategorizirane sportaše, utvrđene točkom 1., 2. 

i 3. u stavku 2. članka 2. ovog Pravilnika, odnosno na temelju potvrde nacionalnog sportskog 

saveza za studente sportaše nacionalnih reprezentacija određenog sporta utvrđene točkom 4. 

u stavku 2. članka 2. ovog Pravilnika, te na temelju potvrde Hrvatskog akademskog sportskog 

saveza za studente sportaše koji su članovi nacionalne sveučilišne reprezentacije, sveučilišne 

reprezentacije i/ili sveučilišnog sportskog kluba, utvrđene točkom 5. stavka 2. članka 2. ovog 

Pravilnika. 

(2) Za utvrđivanje statusa studenta sportaša rješenje o kategorizaciji sportaša treba imati 

utvrđeno razdoblje korištenje prava po tom rješenju na dan upisa, kao i dijelom ili u cijelosti i 

tijekom akademske godine koja se upisuje. 

(3) Ukoliko student kategorizirani sportaš sa statusom vrhunskog sportaša, prema točki 1., 2. 

i 3. u stavku 2. članka 2. ovog Pravilnika, ostvari taj status izdanim rješenjem o kategorizaciji 

sportaša nakon upisa, tijekom akademske godine, student sportaš ima pravo zatražiti 

utvrđivanje tog statusa i posebnih uvjeta studiranja sukladno ovom Pravilniku i naknadno, 

tijekom akademske godine. 

(4) Utvrđeni status studenta kategoriziranog sportaša vremenski se odnosi na upisanu tekuću 

akademsku godinu, odnosno za razdoblje od 1. listopada do 30. rujna sljedeće godine. 

 

 

Upis na preddiplomski, diplomski i integrirani studij 

Članak 4. 

 

Studenti sportaši upis na Sveučilište obavljaju na temelju javnog natječaja koje raspisuje 

Sveučilište. 

 

 

Uvjeti studiranja 

Članak 5. 
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(1) Student kategorizirani sportaš odnosno student sportaš ima pravo studirati pojedinu 

studijsku godinu tijekom dvije akademske godine. 

(2) Pravo studiranja na istoj godini studentu sportašu može se samo iz opravdanih razloga 

produžiti najviše jedan put tijekom čitavog studija. 

 

 

Posebni uvjeti i podrška studentu kategoriziranom sportašu i studentu sportašu 

Članak 6. 

 

(1) Studenti kategorizirani sportaši mogu ostvariti sljedeće posebne uvjete i podršku: 

1. Za utvrđivanje statusa i ostvarivanje prava studenta sportaša student kategorizirani 

sportaš, uz potvrdu nacionalnog sportskog saveza, obvezno predaje godišnji plan i program 

sportskih priprema i natjecanja ovjeren od nadležnog sportskog saveza.  

2. Student kategorizirani sportaš može izostati s nastave do 70% fonda ukupno održanih sati 

svakog pojedinog oblika nastave pojedinog predmeta uz obvezu najave izostanaka s nastave 

predmetnom nastavniku, a na temelju predočenja dokaza o opravdanosti izostanka (npr. 

pripreme i odlazak na međunarodna natjecanja). 3. Student kategorizirani sportaš ima 

mogućnost polagati kolokvije i ispite u dogovoru s predmetnim nastavnikom i prodekanom za 

nastavu izvan ispitnih termina u slučaju opravdanih i dokumentiranih razloga, uz osiguranje 

javnosti tijekom provedbe kolokvija i/ili ispita. 

4. Za vrijeme trajanja statusa student kategorizirani sportaš iznimno može u dvije uzastopne 

akademske godine steći manje od propisanih 35 ECTS bodova. 

5. Ukoliko postoji interes kategoriziranog sportaša, Sveučilište će osigurati mentora i/ili 

studenta tutora koji će pratiti studentov rad i postignuća te pomoći studentu tijekom studija. 

6. Student kategorizirani sportaš ima pravo na upis smanjenog nastavnog opterećenja 

izraženog u ECTS bodovima. 

Sportske stipendije 

Smještaj u studentskom domu 

7. Student kategorizirani sportaš ima pravo na mirovanje obveza zbog ispunjavanja 

opravdanih sportskih obveza (npr. pripreme u duljem trajanju, sudjelovanje na olimpijskim 

igrama). Mirovanje može biti odobreno u trajanju od najviše jedne akademske godine. 

 

(2) Studenti sportaši mogu ostvariti sljedeće posebne uvjete i podršku: 

1. Za utvrđivanje statusa i ostvarivanje prava studenta sportaša student sportaš, uz potvrdu 

nacionalnog sportskog saveza određenog sporta odnosno Hrvatskog akademskog sportskog 

saveza, predaje godišnji plan i program sportskih natjecanja ovjeren od pripadajućeg 

nacionalnog sportskog saveza. 

2. Student sportaš može izostati s nastave uz obvezu najave izostanaka do 50% fonda ukupno 

održanih sati svakog pojedinog oblika nastave pojedinog predmeta s nastave predmetnom 

nastavniku, a na temelju predočenja dokaza o opravdanosti izostanka (npr. pripreme i 

odlazak na međunarodna natjecanja). 

3. Student sportaš ima mogućnost polagati kolokvije i ispite u dogovoru s predmetnim 

nastavnikom i prodekanom za nastavu izvan ispitnih termina u slučaju opravdanih i 

dokumentiranih razloga, uz osiguranje javnosti tijekom provedbe kolokvija i/ili ispita. 

 

 

Obveze studenta kategoriziranog sportaša i studenta sportaša 

Članak 7. 
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(1) Student kategorizirani sportaš i student sportaš je dužan predstavljati Sveučilište na 

službenim studentskim sportskim natjecanjima ako je sport u programu Hrvatskog 

akademskog sportskog saveza, Europske sveučilišne sportske asocijacije (EUSA) i Svjetske 

sveučilišne sportske federacije (FISU) te u promotivnim, humanitarnim i sličnim aktivnostima 

Sveučilišta. 

(2) Student sportaš upisan u Registar kategoriziranih sportaša sukladno Zakonu o sportu 

može biti oslobođen od strane Sveučilišta na zahtjev nacionalnog sportskog saveza pojedinog 

sporta u olimpijskoj godini te u posebnim prilikama od posebnog nacionalnog interesa u 

ostalim godinama olimpijskog ciklusa. 

 

 

Prekid sportske karijere 

Članak 8. 

 

(1) Ako student sportaš prekine sportsku karijeru i izgubi status sportaša u smislu članka 2. 

ovog Pravilnika, dužan je Uredu za studente i obrazovne programe Sveučilišta prijaviti 

odluku o prekidu sportske karijere.  

(2) Prestanak statusa studenta sportaša znači prestanak primjene posebnih uvjeta i podrške 

propisanih ovim Pravilnikom. 

 


