102. sjednica, održana 14. svibnja 2013.
Prihvaćeni su Politika kvalitete i Strategija osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u
Dubrovniku. Dana je suglasnost rektorici za potpisivanje Ugovora kojim Sveučilište u
Dubrovniku, kao darovatelj, daruje HEP-u, kao obdareniku, česticu zemlje 606/90 k.o. Gruž,
površine 54 metara četvornih, za izgradnju trafostanice potrebne radi priključenja na
elektroenergetsku mrežu Studentskog doma u Dubrovniku. Izdana je suglasnost rektorici za
potpisivanje Ugovora o osnivanju prava služnosti između Sveučilišta u Dubrovniku, kao
darovatelja, i HEP-a, kao obdarenika, a radi ugradnje priključka srednjonaponskoga
električnog kabela na teret poslužne nekretnine čestice zemlje 606/89 k. o. Gruž. Dana je
suglasnost rektorici da nakon završetka postupka javne nabave s odabranim ponuđačem
potpiše ugovor za poslove remonta i dokiranja školsko-istraživačkoga broda „Naše more“.
Dana je suglasnost rektorici za donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za izdavaštvo
Sveučilišta u Dubrovniku u sastavu: prof. dr. sc. Marija Mirošević (područje tehničkih
znanosti), predsjednica, dr. sc. Nenad Jasprica, viši znanstveni suradnik (područje prirodnih
znanosti), zamjenik predsjednice, prof. dr. sc. Mato Brautović (područje društvenih znanosti),
član, doc. dr. sc. Ivana Pavlić (područje društvenih znanosti), članica, doc. dr. sc. Sandra
Uskoković (područje humanističkih znanosti), članica, prof. dr. sc. Vladimir Lipovac
(prorektor za znanost i međunarodnu suradnju), član po funkciji, i Marijana Lujo, dipl. oec.
(voditeljica Službe za marketing i izdavaštvo), članica po funkciji, za razdoblje od četiri
godine. Dr. sc. Sanja Žaja Vrbica izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto
docentice za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i
teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija (6.05.01). Dr. sc.
Nikša Koboević izabran je u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta za područje
tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet
(2.12.02). Imenovano je Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja dr. sc. Matka Bupića u
postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta za područje tehničkih
znanosti, polje strojarstvo, grana procesno energetsko strojarstvo (2.11.02) u sastavu: doc. dr.
sc. Mate Jurjević, predsjednik, doc. dr. sc. Jadran Šundrica, član, i prof. dr. sc. Željko Kurtela,
član. Imenovano je Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja dr. sc. Nenada Antolovića,
znanstvenog novaka - višeg asistenta, u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje
docenta iz znanstvenog područja: biotehničke znanosti, znanstveno polje: poljoprivreda,
grana: ribarstvo (4.01.14), u sastavu: prof. dr. sc. Branko Glamuzina, predsjednik, prof. dr. sc.
Vlasta Bartulović, članica, doc. dr. sc. Sanja Tomšić, članica. Imenovano je Povjerenstvo za
provedbu dijela postupka (nastavna komponenta) izbora u znanstveno-nastavno zvanje i radno
mjesto docenta dr. sc. Nenada Antolovića, znanstvenog novaka - višeg asistenta, za
znanstveno područje: biotehničke znanosti, polje: poljoprivreda, grana: ribarstvo (4.01.14), u
sastavu: prof. dr. sc. Branko Glamuzina, predsjednik, prof. dr. sc. Vlasta Bartulović, članica, i
doc. dr. sc. Sanja Tomšić, članica. Imenovano je Povjerenstvo za provedbu postupka izbora
dr. sc. Barbare Puh u suradničko zvanje i radno mjesto više asistentice za znanstveno područje
društvenih znanosti, polje ekonomija, grana marketing (5.01.12), u sastavu: prof. dr. sc.
Tihomir Vranešević, predsjednik, doc. dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguž, članica i prof. dr. sc.
Vesna Vrtiprah, članica. Imenovano je Povjerenstvo za provedbu postupka izbora jednog
zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za umjetničko područje,

polje likovne umjetnosti, grana konzervacija - restauracija (7.04.09), u sastavu: doc. mr. art.
Denis Vokić, predsjednik, Anto Kajinić, redoviti profesor, član, i prof. dr. sc. Krunoslav Pisk,
član. Raspisani su natječaji za izbor: jednog nastavnika/nastavnice u naslovno znanstvenonastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, polje klinička
medicinska znanost, grana interna medicina (3.02.09) i jednog nastavnika/nastavnice u trajno
umjetničko-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora iz umjetničkog
područja, polje: likovne umjetnosti, grana: slikarstvo (7.04.03). Imenovano je Povjerenstvo za
provedbu postupka ponovnog izbora Davora Bonačića, dipl. ing., u nastavno zvanje i radno
mjesto predavača za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i
transport, grana poštansko-telekomunikacijski promet (2.12.03), u sastavu: prof. dr. sc. Srećko
Krile, predsjednik, prof. dr. sc. Josip Kasum, član, i prof. dr. sc. Željko Kurtela, član.
Raspisan je natječaj za izbor jednog nastavnika/nastavnice u naslovno nastavno zvanje
predavača iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske
znanosti, grana ginekologija i opsestricija (3.02.05). Prihvaćeno je tiskanje rukopisa doc. dr.
sc. Dare Ljubić „Modeli upravljanja rizicima naplate potraživanja u uvjetima smanjene
likvidnosti“ kao udžbenika Sveučilišta u Dubrovniku.

