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  Osnivanje Sveučilišta u Puli vaţan je dio preustroja i razvoja mreţe visokog školstva u Republici Hrvatskoj. Preustroj visokoškolskih 
institucija i njihovo organiziranje u integrirana sveučilišta odjelnog tipa sloţen je i odgovoran pothvat, ali i jedini pristup koji jamči uspješnost i kvalitetu 
visokoškolskog obrazovanja prilagoĎenog Bolonjskoj deklaraciji i suvremenoj praksi. Pri promišljanju Sveučilišta u Puli vaţne su povijesne i kulturne 
pretpostavke višestoljetnog poloţaja i razvoja Istre. Dosadašnji razvoj visokog školstva u Istarskoj ţupaniji na visokoj je razini pa je raspoloţivost 
kadrova korisno polazište, što će omogućiti razmjerno lakše stvaranje Sveučilišta i okupljanje visokoškolskih ustanova. 
  Mreţa visokoškolskih institucija u Istri ima odreĎenu tradiciju. Godine 1960. počela je raditi Visoka ekonomska škola u Puli, a 1961. god. 
Pedagoška akademija. Visoka učiteljska škola osnovana je 1998. god., dok je Visoka tehnička škola – Politehnički studij nastala je kao potpuno nova 
ustanova 1999. god. Od Više ekonomske škole razvio se Fakultet ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković». Od Pedagoške akademije Filozofski 
fakultet i Visoka učiteljska škola u Puli, te se stoga moţe reći da su temelji mreţe visokoškolskih ustanova postavljeni početkom 60-ih godina 
dvadesetog stoljeća.  
Sastavnice sveučilišta Jurja Dobrile u Puli izvode studijske programe u društvenom, humanističkom i umjetničkom području. 
  Vizija je stvoriti Centar znanstvene i nastavne izvrsnosti sjeverozapadne Hrvatske na načelima jednakih mogućnosti koji će aktivno 
sudjelovati u društvenom i gospodarskom ţivotu stanovnika Hrvatske. 
  Misija sveučilišta je razviti visoko učilište koje će svojom vrsnoćom i kvalitetom znanstvenog, umjetničkog i nastavnog rada pridonositi 
raspoznatljivosti hrvatske sveučilišne zajednice i biti stoţer razvoja hrvatskog zapada; ostvariti visoku razinu vrsnoće u znanstvenom i nastavnom 
radu i u suradnji s gospodarstvom na mudro odabranim područjima i time doprinijeti razvoju Hrvatske kao društva znanja. 
 

 
1. IMPLEMENTACIJA ZAKONA O OSNIVANJU SVEUČILIŠTA JURJA DOBRILE U PULI 

 
  Hrvatski Sabor donio je Zakon o osnivanju Sveučilišta u Puli 29. rujna 2006.. Sveučilište se ustrojava sa sveučilišnim odjelima i s drugim 
ustrojstvenim jedinicama u svom sastavu.  
  Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje je predloţilo Ministarstvu da izda dopusnicu za obavljanje djelatnosti Sveučilišta Jurja Dobrile u 
Puli. Ministarstvo je izdalo dopusnicu Sveučilištu za obavljanje djelatnosti 19. prosinca 2006. godine. 
  Po prijedlogu predlagatelja Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Trgovački sud u Pazinu je 21. prosinca 2006., riješio je upisati osnivanje 
ustanove pod nazivom Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, u registarski uloţak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 130012309. 
  Danom upisa Sveučilišta u sudski registar Sveučilište je preuzelo sve poslove, djelatnike zatečene na preuzetim poslovima, opremu, arhive, 
sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze Fakulteta ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković», Filozofskog fakulteta u Puli, Visoke 
učiteljske škole i Sveučilišne knjiţnice. Sveučilište je pravni sljednik ustanova navedenih u prethodnoj stavci. 
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2. USTROJ SVEUČILIŠTA I NJEGOVE SASTAVNICE 
 
  Sveučilište je integrirano sveučilišnim odjelima i drugim ustrojbenim jedinicama u svom sastavu. 
 Sveučilišni odjeli jesu: 

- Odjel za ekonomiju i turizam «Dr. Mijo Mirković» 
- Odjel za humanističke znanosti 
- Odjel za glazbu 
- Odjel za studij na talijanskom jeziku 
- Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja. 
 Druge ustrojbene jedinice jesu: 
- Sveučilišna knjiţnica 
- Studentski centar 

  - Zajedničke sluţbe: računovodstvo, opća, pravna i kadrovska sluţba, studentska sluţba, ISVU sluţba, sluţba za meĎunarodnu suradnju, 
sluţba za unapreĎenje kvalitete i druge. 
  Sukladno strategijskim odrednicama promišljat će se osnivanje drugih ustrojbenih jedinica, gdje posebno je vaţno pokretanje osnivanja 
središta za istraţivanje i razvoj, što će organizacijski poduprijeti znanstveni rad na znanstvenim, tehnologijskim i meĎunarodnim projektima te razvoj 
suradnje s gospodarstvom. 
 
 

3. TIJELA SVEUČILIŠTA 
 

3.1. SENAT 
 

  Izbori za sveučilišni Senat odrţani su koncem svibnja 2007. godine, a konstituiranje je izvršeno na sjednici 13. lipnja 2007. godine. Senat 
ima 24 člana. 
 Senat je Sukladno zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju donio Statut. Donošenjem Statuta započelo je novo razdoblje 
organiziranja Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 
Sukladno odredbama Statuta preustrojavaju se sastavnice i organiziraju nova sveučilišna tijela, započelo je funkcioniranje integriranog Sveučilišta. 
   Organiziran je rad Odbora za znanstveni i umjetnički rad, Odbora za plan i proračun, Odbora za nastavu te Odbora za kvalitetu.  
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3.2. SVEUČILIŠNI SAVJET 
 

 
  Izbori za Sveučilišni savjet organizirani su u rujnu 2007. godine, a konstituiranje je odrţano 15. prosinca 2007. godine. Sveučilišni savjet 
ima 12 članova od kojih 6 imenuje Senat na prijedlog Odjela, a isto toliko je vanjskih članova. 
 
 

3.3. REKTOR 
 
 

Rektor Sveučilišta čelnik je Sveučilišta. Rektor organizira  
Vodi rad i poslovanje Sveučilišta, predstavlja i zastupa Sveučilište. 
 
 
4. BOLONJSKI PROCES 

 
U 21. stoljeću, često zvanom stoljeću znanja, preduvjet razvoja jest razvoj visokog 

obrazovanja i znanosti koji su temeljni čimbenik kulturnog, društvenog i gospodarskog napretka. 
 Temeljne aktivnosti Rektora i Senata Sveučilišta u protekloj godini bile su usmjerene na provedbu reforme visokog obrazovanja koja se 
temelji na usklaĎivanju ustroja Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli sa Zakonom u znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i provedbi Bolonjskog 
procesa. 
 Reforma visokog obrazovanja, prepoznatljiva pod nazivom Bolonjski proces, započela je u akademskoj godini 2004./2005. na svim 
hrvatskim sveučilištima. Provedba reforme hrvatskog sustava visokog obrazovanja temelji se na primjeni Bolonjske deklaracije i stvaranju 
jedinstvenog europskog područja visokog obrazovanja. Cilj Bolonjske deklaracije jest standardizirati sustav visokog obrazovanja u Europi do 2010. 
godine poštujući pri tome načela autonomije i različitosti. 
 Na Sveučilištu je nuţno poticati kreativnost i inovativnost i postati kompatibilan s europskim sustavom. Cilj Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli je 
uključiti se u europski visokoobrazovni prostor, razvijati Bolonjski proces, mobilnost i osigurati kvalitetu. 

Izazovi s kojima se Sveučilište susreće jesu internacionalizacija, uključivanje u europsko istraţivačko obrazovno područje te povezanost sa 
zahtjevima gospodarstva. Sveučilišta i visokoobrazovne institucije nemaju samo funkciju edukacije, tj. stručnog osposobljavanja studenata za 
njihove buduće profesije već imaju i ulogu formiranja slobodoumnih ljudi i moralno odgovornih osoba koje su osnovni čimbenici demokratskog 
procesa. 

Da bi udovoljilo navedenim zahtjevima, sveučilište se mora suočiti s neminovnim promjenama i pripremati se za njih. 
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Kao sadašnji cilj tranzicije sveučilišta u Hrvatskoj moţe se definirati prijelaz ka integriranom, kompetentnom, istraţivački orijentiranom 
efikasnom i efektivnom sveučilištu, te povećanje kvalitete. Osiguranje kvalitete istaknuto je kao glavna odrednica Bolonjskog procesa. Sveučilišta 
su nositelji odgovornosti u procesu razvitka interne kulture kvalitete. 

 
 

5. KADROVI 
 
  Strateški je vaţno pitanje razvoja Sveučilišta, osigurati potreban broj i kvalitetu kadrova koji će biti sposobni uspješno realizirati studijske 
programe u znanstvenim područjima i poljima. 
  Na sastavnicama Sveučilišta u Puli ukupno je angaţirano 209 djelatnika. Od toga je stalno zaposleno 164 djelatnika i to 117 u znanstveno-
nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima, a 69 se odnosi na administrativno i stručno osoblje. Pored toga na znanstvenim projektima zaposleno 
je 21 znanstveni novak. 
  U tijeku je popuna (18) razvojnih radnih mjesta, (7) radnih mjesta u zajedničkim sluţbama i Studentskom centru, te (10) mjesta za 
znanstvene novake. To će doprinijeti kvalitetnom ostvarenju kadrovske strategije. 
  Potpisan je ugovor izmeĎu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Zagrebačke banke i Sveučilišta u Puli (25. rujna 2007.) o dodjeli 20 
kredita za stanove djelatnicima Sveučilišta uz povoljne uvjete, što će omogućiti kvalitetno rješavanje stambene problematike djelatnika. 
 
 

6. STUDIJSKI PROGRAMI 
 
  Sastavnice Sveučilišta imaju dopusnice za izvoĎenje 21 studijskih programa: stručnih, preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija 
u društvenom, humanističkom i umjetničkom području. U lipnju 2007. godine dobivena je dopusnica za izvoĎenje preddiplomskog interdisciplinarnog 
studija Kultura i turizam, a krajem 2007. godine dobivene su dopusnice za izvoĎenje dva nova poslijediplomska specijalistička studija i to: 

- «Ljudski resursi i društvo znanja» 
- «Europske integracije, regionalni i lokalni razvoj»  
Temeljem potpisanog Ugovora o suradnji s «Institutom RuĎer Bošković» Zagreb u tijeku su aktivnosti na uvoĎenju novog studijskog 

programa Znanost o moru iz biotehničkog znanstvenog područja. 
Potrebno je sustavno promišljati i stvarati kadrovske i druge pretpostavke za nove studijske programe, preddiplomske, diplomske, 
poslijediplomske specijalističke i poslijediplomske doktorske studije. 
Kod njihovog promišljanja ističemo potrebu interdisciplinarnosti i uspostavljanja zajedničkih studija u kojima sudjeluje više sastavnica. Kroz 
program doktorskih studija ţelimo razviti suradnju i s drugim sveučilišnim i javnim institutima. 

 
 

7. STUDENTI 
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  U akademskoj godini na sastavnicama Sveučilišta studiralo je 3140 studenata, od toga 1842 redovnih, 840 izvanrednih i 458 apsolvenata. 

Na Sveučilišne studije upisano je 2629 studenata, a na stručne studije upisano je 511 studenta.  
Na poslijediplomske studije upisano je ukupno 85 studenata. 

  U akademskoj godini 2007./2008. upisano je u prvu godinu studija 956 studenata, a plan upisa za akademsku godinu 2008./2009. je 1040 
studenata. 
  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa odobrilo je u tekućoj školskoj godini 2007/2008 studentima Sveučilišta 27 drţavnih stipendija. 
Standardu ţivota i rada studenata poklanjamo najveću paţnju u okviru naših mogućnosti. 
  Sredstva za subvenciju prehrane i smještaja studenata Sveučilišta u 2007. godini iznosila su 4.646.000,00 kn. Grad Pula u značajnom 
iznosu subvencionira studentski prijevoz.  

Studenti ravnopravno sudjeluju u radu i odlučivanju u Senatu, Sveučilišnom Savjetu, stručnim vijećima odjela, raznim odborima i 
povjerenstvima. 
Posebno ţelim istaknuti dobru suradnju sa Studentskim zborom. Podupiremo brojne aktivnosti Studentskog zbora. 

 
 

8. INVESTICIJE 
 
  Početkom listopada (3. listopada 2007.) Sveučilište je dobilo Uporabnu dozvolu za izgraĎenu graĎevinu prve faze poslovne zgrade 
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Odjela za ekonomiju i turizam «Dr. Mijo Mirković». 
  Tijekom 2007. godine u novu zgradu je investirano iz proračuna MZOŠ-a 8.707.156,00 kn.   

Sa upravom za Informatičko društvo MZOŠ-a realizirane su investicije u opremu dvorane za učenje na daljinu (TCR), informatičku učionicu, 
studomate i LCD projektore. 
  Krajem 2007. godine dovršeno je opremanje novog objekta namještajem koje će omogućiti novi kapacitet od 950 sjedećih mjesta. 
  Za financiranje nabave opreme te ureĎenje okoliša i parkirališta osigurano je putem Sponzorstva preko 2,3 milijuna kuna.  
No, pored toga iz proračuna MZOŠ osigurano je krajem godine dodatnih 1,7 milijuna kuna. Ukupne investicije Sveučilišta u 2007. godini iznose 
preko 13,5 milijuna kuna. Od toga je preko 11,0 milijuna financirano iz proračuna MZOŠ. 
  U novu zgradu Odjela za ekonomiju i turizam «Dr. Mijo Mirković» ukupno je investirano oko 25 milijuna i njezinim dovršetkom investicije 
osigurat će se oko 3000 m2 novog prostora. Strukturu prostora čini: (9) dvorana, informatička dvorana, knjiţnica i čitaonica, prostor za studentsku 
sluţbu, dvorana za nastavu na udaljenost, restoran za studente i vijećnica. 
  Novi prostor omogućuje stvaranje prostornih uvjeta za uspješno provoĎenje Bolonjskog procesa. 
Značajne investicije realizirane su u odjelu glazbe nabavom klavira, pianina, i druga potrebna oprema za nastavu i  simfonijski orkestar čime su 
stvoreni uvjeti za kvalitetnu nastavu. Nabavljeno je preko 40 kompjutora i 14 LCD projektora Pored toga ugraĎena je nova telefonska centrala koja 
povezuje sastavnice, saniran je krov i prostor u pojedinim objektima sastavnica. Sveučilište je izdvojilo značajna sredstva za ureĎenje i opremanje 
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prostora za potrebe Studentskih udruga u bivšoj vojarni Rojc. Novoopremljeni prostor omogućit će kvalitetnu realizaciju programa studentskih 
udruga. 
  Prioritet u razvoju Sveučilišta je sustavno stvaranje kvalitetnih prostornih uvjeta za rad sastavnica Sveučilišta. Prvi prioritet je realizacija 
investicije u studentski dom i restoran kapaciteta oko 130 smještajnih jedinica i pratećih sadrţaja, osiguranjem kredita Europske investicijske banke 
(EIB-II) za koju postoji zaključak vlade RH. Projekt je prijavila lokalna zajednica, Grad Pula, a aktivnosti na operacionalizaciji kredita provodi 
Ministarstvo razvitka. Potrebno je ubrzati izradu investicijsko-tehničke dokumentacije za adaptaciju zgrada u prostorima Opće bolnice za potrebe 
kampusa. 
  Razvoj Sveučilišta treba temeljiti na koncepciji izgradnje kampusa u prostorima Opće bolnice za koje je potpisano pismo namjere Istarske 
ţupanije i Sveučilišta. U budućem kampusu u srednjoročnom razdoblju potrebno je osigurati prostor za: studentski standard, Sveučilišnu knjiţnicu, 
Odjel učitelja i odgajatelja, Odjel Glazbe, Rektorat te za nove studijske programe. 

Financiranje investicija u kampusu treba temeljiti na osiguravanju kredita MZOŠ jednako kao što se financira izgradnja kampusa ostalih 
hrvatskih Sveučilišta. U tome očekujemo pomoć i podršku MZOŠ-a. 

 

     
 
 
9. ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI I UMJETNIČKI RAD 

 
  Nakon izvršene recenzije MZOŠ je odobrilo financiranje 16 znanstvenih projekata sastavnica Sveučilišta. 
  U postupku je nekoliko prijedloga prijave Tempus projekata, jedan se provodi. U proceduri prijave je nekoliko Interreg projekata, a priprema 
se i jedan projekt u okvirnom programu FP7. 
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  Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja uspješno je organizirao znanstveno stručni skup Dani Mate Demarina, Odjel za ekonomiju (2) 
meĎunarodno znanstvena skupa i Odjel humanističkih znanosti (1) MeĎunarodni znanstveni skup o popisu stanovništva 1857.god. Odjel za glazbu 
realizirao je nekoliko koncerata u sklopu glazbene sezone. 
  Znanstvenonastavni i nastavni djelatnici Sveučilišta su tijekom protekle godine sudjelovali na brojnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i 
inozemstvu. 
 
 

10. SVEUČILIŠNI KNJIŽNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV 
 

Veliki utjecaj na kvalitetu znanstvenog i nastavnog rada sastavnica i Sveučilišta ima knjiţnično informacijski sustav. Sustav treba osigurati 
učinkovitost istraţivačkog i nastavnog rada Sveučilišta. Da bi se ostvario navedeni cilj potrebno je osigurati materijalne, kadrovske i organizacijske 
uvjete, naročito je značajno osigurati sredstva za troškove hardwera i softwera. 

 
 
11. MEĐUNARODNA SURADNJA 

 
  Sastavnice Sveučilišta imaju 19 potpisanih sporazuma o suradnji s institucijama u Sloveniji, Italiji, Austriji, SAD, Rusiji, Australiji, Francuskoj 
i drugim zemljama. 
  Tijekom protekle godine ostvareno je sa stranim institucijama mobilnost: (3) nastavnika, (13) studenata i (1) djelatnik administracije boravili 
su na stranim visoko školskim institucijama, a na sastavnicama Sveučilišta boravilo je više stranih nastavnika i 13 studenata za koje je bila 
organizirana nastava na engleskom jeziku. Sastavnice Sveučilišta uključene su u rad (7) meĎunarodnih projekata. 
  Sveučilište je učlanjeno u Inter-University Centar u Dubrovniku i Rektorsku konferenciju podunavskih zemalja. Upućen je zahtjev za 
članstvo u zajednicu Alpe Adria i European University Associaton. 
 

 
12. RAZVITAK SUSTAVA KVALITETE 

 
  Sveučilište Jurja Dobrile u Puli treba slijediti svjetske trendove u visokoj naobrazbi, posebice podizati kulturu koja pridonosi kvaliteti 
znanstveno nastavnog rada. U tom cilju treba razviti sveobuhvatni sustav osiguranja kvalitete na Sveučilištu koji treba povezivati razine upravljanja 
kvalitetom od nacionalne, preko Sveučilišne i sastavnica sve do nastavnika i studenata. Senat je donio Pravilnik o sustavu kvalitete na Sveučilištu, 
uspostavljene su ustrojbene jedinice: Odbor za kvalitetu, Sluţba za upravljanje kvalitetom i Odbori u sastavnicama. 
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13. SURADNJA 
 
  Sveučilište razvija odnose s okruţenjem kako bi svojim potencijalima utjecalo na odrţivi razvoj ovog područja. U tom cilju potpisani su 
sporazumi o znanstvenoj, razvojnoj, stručnoj i umjetničkoj suradnji s: 
- Istarskom ţupanijom 
- Gradom Pula 
- Hrvatskom gospodarskom komorom 
 Potpisani su i Sporazumi o suradnji sa Sveučilištem u Osijeku, Sveučilištem u Dubrovniku, Sveučilištem u Zadru, Sveučilištem u Splitu, 
Sveučilištem u Trstu i Institutom RuĎer Bošković u Zagrebu. 
 
 

14. FINANCIRANJE 
 
  Financijsko poslovanje Sveučilišta u protekloj godini bilo je pozitivno, ali je istovremeno praćeno  brojnim i ozbiljnim problemima. 
  Bilo je obiljeţeno raspravama i nastojanjima priprema uvoĎenja ugovornog financiranja «Lump Sum» počevši od 1. siječnja 2008. Poseban 
problem predstavljaju sredstva za materijalne rashode zbog rasta cijena i stavljanja u funkciju nove zgrade za koju treba osigurati dodatna sredstva 
za energiju i odrţavanje, na čemu se radi u suradnji s MZOŠ. 
   U proračunu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za 2008. godinu planirana su sredstva za Sveučilište Jurja Dobrile u Puli u iznosu 
od 35.134.315,00 kuna.  
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POSLOVNI PROSTOR  U SVEUČILIŠNOM KAMPUSU ZA RAZVOJ SVEUČILIŠTA  JURJA DOBRILE U PULI  
 

 
Temeljem analize postojećih prostornih kapaciteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli moţe se zaključiti da sve sastavnice i rektorat Sveučilišta 

, osim Odjela za ekonomiju i turizam, rade u skučenim prostorima, tako da svima nedostaje prostora za rad i razvoj djelatnosti, kako u nastavi tako 
i u znanstveno-istraţivačkom i umjetničkom radu, ali uz manje zahvate i djelomična preseljenja u nove prostore zadovoljili bi se osnovni prostorni 
uvjeti za kvalitetan rad. 
 Napuštanjem nekih od objekata u sklopu Opće bolnice Pula, ostvarile su se prostorne mogućnosti za realizaciju jedinstvenog Sveučilišnog 
kampusa sa zadovoljavajućim prostornim kapacitetima unutar kojih je moguće smjestiti današnje i nove studente. 
 Taj prostor postojeći vlasnik Istarska Ţupanija dodijelila bi za rješenje potrebnog prostora Sveučilišta. Pisma namjere Klasa: 602-01/02-
01/3,Urbroj: 21/3/1/-02/8-04-47 od 24.11.2004. U tijeku je potpisivanje ugovora izmeĎu Istarske Ţupanije i Sveučilišta temeljenog na pismu 
namjere. 
Nakon potpisivanja ugovora izraditi će se arhitektonsko-urbanističko rješenje Sveučilišnog kampusa i troškovnik za adaptiranje  objekta površine 
12.870 m². 

U sljedećoj tablici se navodi postojeći raspoloţivi prostor za moguće širenje Sveučilišnih kapaciteta u napuštenim prostorima Opće bolnice 
Pula. 
 

 
Napušteni prostor Opće bolnice Pula 

  Naziv odjela Površina  ( m² ) 

 1. Interni odjel  2.700 

 2. Stari RTG     320 

 3. Neurologija  1.000 

 4. Uprava  1.740 

 5. ORL, Očni, Koţni  2.700 

 6. Anex ORL ambulanta     230 

 7. Kirurgija  2.950 

9. Zarazni odjel  1.200 

UKUPNO 12.840 

 
 
U tablici je vidljiv iskaz površine po pojedinim objektima koji se mogu uz djelomičnu rekonstrukciju prenamjeniti za potrebe Sveučilišta i 
funkcionalno uključiti u jedinstveni sveučilišni kompleks, s vrlo zanimljivim otvorenim parkovno ureĎenim prostorom. 
 



 

11 
 

 
 
 
U prvoj fazi  (srednjeročni plan) trebalo bi s obzirom na hitne potrebe osigurati , adaptirati i opremiti u kampusu prostor za potrebe:  
 

1.  Odjela učitelja i odgajatelja                 2.000 m² 
2.  Odjela glazbe                                      1.000 m² 
3.  Studentski dom i restoran                   2.700 m² 
4.  Sveučilišna knjiţnica                           4.000 m² 
5.  Rektorat                                              1.500 m² 
6.  Novi studijski programi                       1.400 m²  
UKUPNO                                               12.600 m² 

 
Ukupne potrebe za prostorom u srednjoročnom razdoblju iznose 12.600 m², a trenutne raspoloţive površine su 12.840 m² u napuštenim prostorima 
Opće bolnice. 
 
Sve su zgrade priključene na internu infrastrukturu Opće bolnice. 
 
Na bazi analiza postojećeg stanja infrastrukture moguće je uz manje rekonstrukcije urediti i zadovoljiti sve potrebe novog Sveučilišnog kampusa. 
Prioritet u razvoju Sveučilišta je sustavno stvaranje kvalitetnih prostornih uvjeta za rad sastavnica Sveučilišta. Prvi prioritet je realizacija investicije 
u studentski dom i restoran za koji je izraĎen idejni projekt, a u tijeku je izrada glavnog projekta kapaciteta oko 130 smještajnih jedinica (4,1 % u 
odnosu na broj studenata) i pratećih sadrţaja. 
 Razvoj Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli treba temeljiti na koncepciji izgradnje sveučilišnog  kampusa u prostorima Opće bolnice za koje je 
potpisano pismo namjere a u tijeku je potpis ugovora Istarske Ţupanije i Sveučilišta. 
Financiranje investicija u sveučilišni kampus treba temeljiti na osiguranju kredita Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa jednako kao što se 
financira izgradnja kampusa ostalih hrvatskih sveučilišta. 
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Novi studentski dom je osmišljen kao struktura koja moţe prihvatiti 121 studenta i 8 gostujućih profesora. Studenti će biti smješteni u  59 
dvokrevetnih (od kojih 1 za studente smanjene pokretljivosti) i 3 jednokrevetne (od kojih 1 za studente smanjene pokretljivosti). Koncept 
organizacije smještajnih jedinica je matrica čiji su elementi mini zajednice od tri dvokrevetne sobe i pripadajućom kupaonicom i čajnom kuhinjom 
kojih ima ukupno 9, dok ostale sobe imaju svaka svoju kupaonicu a čajna kuhinja im je zajednička na etaţi. Smještaj gostujućih profesora riješen je 
u zapadnom krilu II etaţe u 3 dvokrevetne i 2 jednokrevetne garsonijere.  
Od ugostiteljskih sadrţaja predviĎena je izgradnja restorana sa kuhinjom sa 142 sjedaća mjesta kapaciteta 800 do 900 obroka dnevno u vremenu 
od 3 sata. 
Kao dopuna ovoj ugostiteljskoj ponudi predviĎena je i studentska kantina sa ca 24 sjedaća mjesta. 
Društveni sadrţaji su jedna informatička učionica sa 9 kompjuterskih mjesta, te dio restorana koji je polivalentan tj. kada restoran nije u funkciji 
moţe postati TV sala za studente. 
Usluţni sadrţaj je praonica posteljine sa pojedinačnim mašinama na ţetone gdje studenti sami mogu prati rublje. 
Od upravnih i administrativnih sadrţaja predviĎa se uprava studentskog doma i student servis.  
 
Na postojećim  graĎevinama predviĎen je zahvat rekonstrukcije: adaptacije i nadogradnje i to u dva  dijela odnosno dvije faze.  
 
Faze rekonstrukcije 
U prvoj fazi se predviĎa rekonstrukcija i nadogradnja manje graĎevine u cijelosti i dijela glavne graĎevine.  
U manjoj graĎevini će biti smješteno: u suterenu 1 prostori kućnog majstora, u prizemlju (nivo suterena 2 glavne graĎevine) studentska kantina sa 
javnim sanitarijama, na prvom katu (nivo prizemlja glavnog objekta) dio kuhinje restorana sa spremištima i garderobe i sanitarije zaposlenika 
kuhinje te na nadograĎenom katu prostori uprave doma sa garderobom i čajnom kuhinjom. Malu graĎevinu će po vertikali pozvezivati novo 
trokrako AB stubište sa centralnim univerzalnim dizalom. 
Dio glavne graĎevine koji ulazi u prvu fazu rekonstrukcije je dio suterena 2 sa student servisom i praonicom rublja te spremište, dio prizemlja sa 
drugim dijelom kuhinje, samousluţnom linijom i studentskim restoranom, glavni ulaz u studentski dom i restoran sa predvorjem i  pratećim javnim 
sanitarijama. U prvoj fazi će biti ureĎen kompletan okoliš graĎevine. 
 
Druga faza rekonstrukcije predviĎena je samo u glavnoj graĎevini i odnosi se na: u suterenu 2 prostor za čistačice sa garderobama i sanitarijama, 
centralno stubište sa komunikacijama i univerzalnim dizalom, u prizemlju informatička učionica, zajednička čajna kuhinja i studentske sobe; 
studentske sobe na prvom  i drugom katu, te garsonijere profesora na drugom katu. 
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SADRŢAJ: 
 
 
A/ GRAFIĈKI PRILOG 
 
1. Planirano srednjoročno stanje studentskog kampusa - izvadak iz studije prenamjene   objekata bivše bolnice u studentski kampus ( list br. 2 ) 
 
 
 
 
B/ OPIS NAMJERAVANOG ZAHVATA U PROSTORU 

1.1.1.1.1  

1. Tehnički opis 
 
2. Prikaz površina napuštenih objekata Opće bolnice Pula 
 
3. Pribliţna procjena vrijednosti planirane rekonstrukcije 
 
4. Rekapitulacija 
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1. TEHNIĈKI OPIS 
 
 

Postojeće ustanove u sluţbi visokog školstva Grada Pule rade u skučenim prostorima, te preseljenjem u dio objekata u sklopu Opće 
bolnice Pula stvorile bi se prostorne mogućnosti za realizaciju jedinstvenog  Sveučilišnog kampusa, u koji bi bilo moguće smjestiti postojeće i 
nove studije. 
 

Budući kampus na kriţanju Preradovićeve i Santorijeve ulice, bio bi u blizini postojećeg Fakulteta ekonomije i turizma, te Filozofskog 
fakulteta. Predmetne graĎevine nalaze su zatvorenom kompleksu s pješačkim i kolnim ulazima, te zelenim površinama. Uz ureĎenje kampusa 
predmetnu lokaciju je potrebno povezati pješaćkim pristupom sa Preradovićevom ulicom te je tako „pribliţiti“ postojećim fakultetima. Prema 
prometnoj studiji Preradovićevu ulicu, niskog prometnog kapaciteta, moguće je zatvoriti za kolni promet te prilagoditi je pješačkom prometu i 
parkiralištu za vozila studenata i osoblja sveučilišta. Kolni pristup kampusu moguć je iz Santorijeve ulice – stari kolni ulaz u bolnicu – odakle je 
moguć jednostavan izlaz-ulaz iz grada. Cjelokupni kompleks ima povoljnu lokaciju koji omogućava jednostavan pristup postojećim gradskim 
sadrţajima (trţnica, kino, gradske sluţbe, blizina gradskog prijevoza, odnosno jednostavnu povezanost sa svim dijevima grada). 
 

Sam kampus imao bi ove funkcije: 
– informacijski centar na ulazu 
– studentski dom sa restoranom 
– sveučilišna knjiţnica 
– graĎevine namijenjene pojedinim studijima. 

 
Kampus će koristiti zajedno sa bolnicom postojeću kuhinju, kotlovnicu i praonicu. 

 
Rekonstrukcija graĎevina obuhvaća ne samo sanaciju postojećih starih i napuštenih objekata već i novu organizaciju prostora unutar 

objekta koja ne zadovoljava novu namjenu graĎevina, te vanjsko ureĎenje kompleksa. 
 
Za sve graĎevine potrebna je prethodna izraditi programe prema namjeni prostora. 
 
Arhitektonska rješenja pojedinih sadrţaja u postojećim zgradama u bitnoj je mjeri uvjetovano samim gabaritima objekata, postojećim 

kamenim masivnim zidovima, te strogim ritmom postojećih otvora na pročeljima. Postojeće graĎevine su vrijedni elementi povijesne i kulturne 
baštine koje treba zaštiti i valorizirati, te su prepoznata kao vrijednosti koje treba istaknuti i uklopiti u nastanak studentskog grada. 
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Obzirom na postojeće stanje zgrada, uglavnom je potrebna je potpuna obnova vanjskih I unutarnjih površina, izvoĎenje novih podova i 
stropova, rekonstrukcija krova, sanacija temelja, izrada hidroizolacija. TakoĎer je potrebno predvidjeti potpuno nove električne instalacije 
(tefonske/ internetske), instalacije vode i kanalizacije te prilagodbu instalacija grijanja. Za grijanje i hlaĎenje prostora moguće je iskoristiti 
postojeću strukturu bivše bolničke termičke centrale. 
 
 
 

2. PRIKAZ  POVRŠINA 
 
 

  NAZIV ODJELA Površina  / m2 

1. INTERNI ODJEL 2.700,00 

2. STARI RTG 320,00 

3. NEUROLOGIJA 1.000,00 

4. UPRAVA 1.740,00 

5. ORL, OĈNI I  KOŢNI ODJEL 2.700,00 

6. ANEX  ORL  AMBULANTE 230,00 

7. KIRURGIJA 2.950,00 

8.  ZARAZNI ODJEL 1.200,00 

  UKUPNO: 12.840,00 
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3. PRIBLIŢNA  PROCJENA  VRIJEDNOSTI  REKONSTRUKCIJE NAPUŠTENIH 
 

OBJEKATA  OPĆE  BOLNICE  PULA 
 

 
 

3.1. INTERNI ODJEL- površine 2.700,00 m2   

   

  
OPIS RADOVA 

Procjena vrijednost 
iskazana  u hkn  

   

1. GraĎevinski radovi  3.817.125,00 

2. Završni radovi  5.089.500,00 

3. Instalacije dovoda i odvoda vode  1.399.612,50 

4. Instalacije centralnog grijanja 1.272.375,00 

5. Instalacije jake i slabe struje  1.145.137,50 

6. Oprema  1.526.850,00 

   

  SVEUKUPNO: 14.250.600,00 
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3.2. STARI RTG - površine 320,00 m2  

   

  
OPIS RADOVA 

Procjena vrijednosti 
iskazana  u hkn  

   

1. GraĎevinski radovi  452.400,00 

2. Završni radovi  603.200,00 

3. Instalacije dovoda i odvoda vode  165.880,00 

4. Instalacije centralnog grijanja 150.800,00 

5. Instalacije jake i slabe struje  135.720,00 

6. Oprema  180.960,00 

   

  SVEUKUPNO: 1.688.960,00 
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3.3. NEUROLOGIJA – površine 1.000,00 m2   

   

 OPIS RADOVA 
Procjena vrijednosti 

iskazana  u hkn 

   

1. GraĎevinski radovi  1.087.500,00 

2. Završni radovi  1.450.000,00 

3. Instalacije dovoda i odvoda vode  398.750,00 

4. Instalacije centralnog grijanja 362.500,00 

5. Instalacije jake i slabe struje  326.250,00 

6. Oprema  435.000,00 

   

  SVEUKUPNO: 4.060.000,00 
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3.4. UPRAVA – površine 1.740,00 m2  

   

  
OPIS RADOVA 

Procjena vrijednosti 
iskazana  u kn  

   

1. GraĎevinski radovi  1.892.250,00 

2. Završni radovi  2.523.000,00 

3. Instalacije dovoda i odvoda vode  693.825,00 

4. Instalacije centralnog grijanja 630.750,00 

5. Instalacije jake i slabe struje  567.675,00 

6. Oprema  756.900,00 

   

  SVEUKUPNO: 7.064.400,00 
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3.5. ORL, OĈNI, KOŢNI –  

površine 2.700,00 m2  

   

 OPIS RADOVA 
Procjena vrijednosti 

iskazana u hkn 

   

1. GraĎevinski radovi  6.616.350,00 

2. Završni radovi  3.817.125,00 

3. Instalacije dovoda i odvoda vode  890.662,50 

4. Instalacije centralnog grijanja 763.425,00 

5. Instalacije jake i slabe struje  636.187,50 

6. Oprema  569.125,00 

  SVEUKUPNO: 13.292.875,00 
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3.6. ANEX-ORL AMBULANTA -   

 površine 230,00 m2  

  
OPIS RADOVA 

Procjena vrijednosti 
iskazana u hkn 

   

1. GraĎevinski radovi  250.125,00 

2. Završni radovi  333.500,00 

3. Instalacije dovoda i odvoda vode  91.712,50 

4. Instalacije centralnog grijanja 83.375,00 

5. Instalacije jake i slabe struje  75.037,50 

6. Oprema  100.050,00 

   

  SVEUKUPNO: 933.800,00 
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3.7. KIRURGIJA- površine 2.950,00 m2  

   

 
OPIS RADOVA 

Procjena vrijednosti 
iskazana  u hkn 

   

1. GraĎevinski radovi  3.528.937,50 

2. Završni radovi  4.705.250,00 

3. Instalacije dovoda i odvoda vode  1.293.943,75 

4. Instalacije centralnog grijanja 1.176.312,50 

5. Instalacije jake i slabe struje  1.058.681,25 

6. Oprema  1.411.575,00 

   

  SVEUKUPNO: 13.174.700,00 
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3.8. ZARAZNI ODJEL – površine 1.200,00 m2  

   

 
OPIS RADOVA 

Procjena vrijednosti 
iskazana  u hkn 

   

1. GraĎevinski radovi  1.435.500,00 

2. Završni radovi  1.914.000,00 

3. Instalacije dovoda i odvoda vode  526.350,00 

4. Instalacije centralnog grijanja 478.500,00 

5. Instalacije jake i slabe struje  430.650,00 

6. Oprema  334.950,00 

   

  SVEUKUPNO: 5.119.950,00 
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1.1.2  

4. R E K A PI T U L A C I J A 
 

 
NAZIV  ODJELA 

  
Procjena vrijednosti 

iskazana  u kn 

1. INTERNI ODJEL   14.250.600,00 

2. STARI RTG  1.688.960,00 

3. NEUROLOGIJA   4.060.000,00 

4. UPRAVA  7.064.400,00 

5. ORL, OČNI, KOŢNI   13.292.875,00 

6. ANEX-ORL ambul.   933.800,00 

7. KIRURGIJA   13.174.700,00 

8.  ZARAZNI ODJEL  5.119.950,00 

  UKUPNO:   59.585.285,00 

    

  VANJSKO UREĐENJE STUDENTSKOG KAMPUSA   

1. PRILAZNI PUTEVI I PJEŠAČKE STAZE 14.118.500,00 

2. ZELENE POVRŠINE  9.030.000,00 

3. VANJSKA INFRASTRUKTURA  16.176.000,00 

  UKUPNO:   39.324.500,00 

      

 SVEUKUPNO:  98.909.785,00 

 


