Sveučilište u Dubrovniku
Senat
Broj: 309-1/19
U Dubrovniku, 27. veljače 2019.
Zapisnik
sa 155. sjednice Senata održane 27. veljače 2019. u Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku s početkom u 13:00 sati
Nazočni članovi Senata: Antolović, N., Batista, A., Bilas, T., Brailo - Šćepanović, M., Brautović, M., Burum, N., Đurđević–
Tomaš, I., Garić, R., Jurjević, M., Koboević, Ž., Palunko, I., Pećarević, M., Svilokos, T., Tomšić, S., Uskoković, S. ,
Vojvodić, K. i Žaja Vrbica, S.
Odsutni članovi Senata: Maldini, P., Mirošević, M. i Omerčahić, A.
Sjednici su nazočili: prorektori Lazar, M. i Stojčić, N., predstojnica Zavoda za mediteranske kulture Marić, M., voditelj
studija „Povijest Jadrana i Mediterana“ Marić, M., voditeljica studija „Sestrinstvo“ i „Kliničko sestrinstvo“ Zoranić, S.,
voditeljica Centra za jezike Leoni, L., glavni tajnik Ivušić, D., voditelj Ureda za kvalitetu Trpin, M., voditeljica Ureda za
odnose s javnostima Buratović Maštrapa, S. i voditeljica Ureda za kadrovske poslove Marinović, A.
Rektor je uvodno predložio da se Dnevni red dopuni sa još dvije točke i to: točkom 21. „Donošenje revidiranog Plana
upravljanja ljudskim resursima Sveučilišta u Dubrovniku za 2019. godinu“ i točkom 22. „ Davanje prethodne suglasnosti
rektoru za potpisivanje ugovora sa Studentskim centrom Dubrovnik o pozajmici“. Senat je prihvatio rektorov prijedlog te je
jednoglasno donio sljedeći
Dnevni red
1. Usvajanje zapisnika sa 154. sjednice Senata održane 11. siječnja 2019.
2. Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 11. siječnja do 27. veljače 2019.
3. Donošenje odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća Sveučilišta u Dubrovniku za 2018. godinu
4. Donošenje:
a) Odluke o okvirnim rashodima za zaposlene i materijalnim rashodima za Dubrovačke knjižnice planiranim u
Državnom proračunu za 2019. godinu
b) Odluke o okvirnim rashodima za zaposlene i materijalnim rashodima za redovnu djelatnost Sveučilišta u Dubrovniku
planiranim u Državnom proračunu za 2019. godinu
c) Odluke o okvirnim ostalim rashodima za redovnu djelatnost Sveučilišta u Dubrovniku planiranim u Državnom
proračunu za 2019. godinu
5. Donošenje:
a) Odluke o ukupnim rashodima za zaposlene i materijalnim rashodima za Dubrovačke knjižnice isplaćenim iz
Državnog proračuna za 2018. godinu
b) Odluke o usklađenju rashoda za zaposlene (skupina 31) za 2018. godinu
c) Odluke o usklađenju materijalnih rashoda za 2018. godinu s isplatama
d) Odluke o usklađenju ostalih rashoda, podskupine 3811- tekuće donacije, s isplatama u 2018. godini
6. Izvješće o ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora za akademsku 2017. / 2018. godinu
7. Dopuna Statuta Studentskog zbora
8. Izmjena Odluke Senata broj 433-13/17 o davanju pozitivnog mišljenja za pokretanje poslijediplomskog doktorskog
studija „Poslovna ekonomija“ i Odluke Senata broj 1058-10/17 o imenovanju Povjerenstva za izradu elaborata tog
studija te davanje suglasnosti rektoru za potpisivanje ugovora sa Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu
9. Donošenje odluke o izmjeni dijela iznosa naknada propisanih Odlukom o obvezi, visini i načinu plaćanja naknada na
poslijediplomskom doktorskom studiju „Povijest stanovništva“.
10. Izvješće o radu znanstvenih časopisa:
a) „Naše more“
b)„Ekonomska misao i praksa“
c) Suvremeni Mediteran
d) DIEM
11. Izmjena nastavnog plana Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
12. Donošenje odluke o imenovanju uredništva časopisa DIEM
13. Donošenje odluke o inicijativi za pokretanje novih stručnih studija „Sestrinstvo“ i „Kliničko sestrinstvo“
14. Donošenje odluke o ukidanju poslijediplomskog specijalističkog studija „Upravljanje marketingom u turizmu“ i
podnošenju zahtjeva za njegovo brisanje iz Upisnika studijskih programa koji se vodi u Ministarstvu znanosti i
obrazovanja
15. Dopuna Plana izdavačke djelatnosti za 2019. godinu
16. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dobrobit životinja
17. Imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju i ocjenu nastupnog predavanja za izbor u naslovno
nastavno zvanje predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologije, grana anglistika (6.03.06)
(studij FM)
18. Donošenje odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu dijela postupka izbora u znanstveno nastavno zvanje docenta

(nastavna komponenta i ocjena nastupnog predavanja) za dr. sc. Anu Car i dr. sc. Iris Dupčić, a za znanstveno područje
prirodnih znanosti polje interdisiplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru (1.07.02)
19. Donošenje odluka o izboru:
- dr. sc. Martina Lazara u znanstveno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno područje
prirodnih znanosti, polje matematika, grane: matematička analiza (1.01.04) i primijenjena matematika i matematičko
modeliranje (1.01.07)
dr. sc. Mirne Batistić u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstvenog savjetnika za znanstveno područje
prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti (1.07)
dr. sc. Davora Paukovića u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno
područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest (6.04.04)
dr. sc. Marije Martinović u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment (5.01.04)
dr. sc. Sanje Žaje Vrbice u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno
područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti (6.05)
dr. sc. Marije Benić Penave u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno
područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest (6.04.04)
Vedrane Ivete, dipl.med.techn., u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za znanstveno područje
biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo (3.02.31)
20. Raspisivanje natječaja za izbor u:
znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju za znanstveno područje
prirodnih znanosti, polje biologija (1.05)
znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti,
polje ekonomije,grana organizacija i menadžment (5.01.04)
znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje
tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni transport (2.12.02)
znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje
tehnologija prometa i transport grana pomorski i riječni transport (2.12.02)
znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području tehničkih znanosti, polju
elektrotehnika, grana elektronika ( 2.03.03)
znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području tehničkih znanosti, polju
elektrotehnika, grana radiokomunikacije ( 2.03.05)
znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje
biotehnologija, grana biologija (4.04.02)
znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje
filologija, grana anglistika (6.03.06)
nastavno zvanje i na radno mjesto profesora visoke škole za znanstveno područje humanističkih znanosti,
polje filologija, grana romanistika (6.03.04), za kolegij: Francuski jezik
ponovni izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za znanstveno područje humanističkih
znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06)
nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje
filologija, grana romanistika (6.03.04), za kolegije: Francuski jezik i Talijanski jezik
naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana
računovodstvo (5.01.13)
21. Donošenje revidiranog Plana upravljanja ljudskim resursima Sveučilišta u Dubrovniku za 2019. godinu
22. Davanje prethodne suglasnosti rektoru za potpisivanje ugovora sa Studentskim centrom Dubrovnik o pozajmici.
ad 1.

Usvajanje zapisnika sa 154. sjednice Senata održane 11. siječnja 2019.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Zapisnik sa 154. sjednice Senata održane 11. siječnja 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prihvaća se Zapisnik sa 154. sjednice Senata održane 11. siječnja 2019.
ad 2.

Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 11. siječnja 2019. do 27. veljače 2019.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 11. siječnja do 27.
veljače 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prima se na znanje Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 11. siječnja do 27. veljače 2019.

ad 3.

Donošenje odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća Sveučilišta u Dubrovniku za 2018. godinu

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Financijsko izvješće za 2018. godinu.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
U raspravi su sudjelovali: Mara Marić i N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaća se izvješće o financijskom poslovanju Sveučilišta u Dubrovniku za 2018. godinu.

Izvješće se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
ad 4.
a) Donošenje Odluke o okvirnim rashodima za zaposlene i materijalnim rashodima za Dubrovačke knjižnice
planiranim u Državnom proračunu za 2019. godinu
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog odluke.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o okvirnim rashodima za zaposlene i materijalnim rashodima za Dubrovačke knjižnice planiranim u državnom
proračunu za 2019. godinu
1. Utvrđuju se okvirni rashodi za zaposlene, skupine konta 31, za koje su sredstva planirana u Državnom proračunu
za 2019. godinu u ukupnom iznosu od: 142.370,00 kuna i to za:
3111 - plaće za redovan rad
120.000,00 kn
3121 - ostali rashodi za zaposlene
2.500,00 kn
3132 - doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
19.700,00 kn
3133- doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
170,00 kn
2. Utvrđuju se okvirni materijalni rashodi, skupine konta 32, za koje se su sredstva planirana u Državnom proračunu
za 2019. godinu u ukupnom iznosu od: 3.000,00 kuna i to za:
3212- naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.000,00 kn
3. Ova Odluka primjenjuje se sukladno odredbama Odluke o proglašenju Zakona o izvršavanju Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2019. godinu i Odluke o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019.
godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu („Narodne novine“, broj 113/2018 od 17.12.2018. )
Razdjel 080, glava 06, Ministarstvo znanosti , obrazovanja i sporta
Aktivnost:621138
Naziv aktivnosti: Redovna djelatnost Sveučilišta u Dubrovniku
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca
2019. godine
b) Odluke o okvirnim rashodima za zaposlene i materijalnim rashodima za redovnu djelatnost Sveučilišta u
Dubrovniku planiranim u Državnom proračunu za 2019. godinu
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog odluke.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o okvirnim rashodima za zaposlene i materijalnim rashodima za redovnu djelatnost Sveučilišta u Dubrovniku
planiranim u državnom proračunu za 2019. godinu
1. Utvrđuju se okvirni rashodi za zaposlene, skupine konta 31, za koje su sredstva planirana u Državnom proračunu
za 2019. godinu u ukupnom iznosu od: 40.286.362,00 kuna i to za:
3111 - plaće za redovan rad
33.295.898,00 kn
3121 - ostali rashodi za zaposlene
1.233.500,00 kn
3131 - doprinosi za mirovinsko osiguranje
40.707,00 kn
3132 - doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
5.669.74 kn
3133 - doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
46.513,00 kn

2. Utvrđuju se okvirni materijalni rashodi, skupine konta 32, za koje se su sredstva planirana u Državnom proračunu
za 2019. godinu u ukupnom iznosu od: 810.951,00 kuna i to za:
3212 - naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
689.971,00 kn
3236 - zdravstvene i veterinarske usluge (sistematski pregledi)
49.980,00 kn
3295 - pristojbe i naknade (novčana naknada zbog nezapošljavanja
osoba s invaliditetom)
71.000,00 kn
3. Ova Odluka primjenjuje se sukladno odredbama Odluke o proglašenju Zakona o izvršavanju Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2019. godinu i Odluke o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019.
godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu („Narodne novine“, broj 113/2018 od 17.12.2018. )
Razdjel 080, glava 06, Ministarstvo znanosti , obrazovanja i sporta
Aktivnost:621138
Naziv aktivnosti: Redovna djelatnost Sveučilišta u Dubrovniku
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca
2019. godine
c) Odluke o okvirnim ostalim rashodima za redovnu djelatnost Sveučilišta u Dubrovniku planiranim u Državnom
proračunu za 2019. godinu
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog odluke.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku

o okvirnim ostalim rashodima za redovnu djelatnost Sveučilišta u Dubrovniku planiranim u državnom proračunu za
2019. godinu
1. Utvrđuju se okvirni iznosi ostalih rashoda, skupine konta 38, za koje su sredstva planirana u Državnom proračunu
za 2019. godinu u ukupnom iznosu od: 1.920.000,00 kuna i to za:
3811 - subvencije za smještaj i prehranu studenata
1.620.000,00 kn
3811 - programi i projekti Studenskog zbora
300.000,00 kn
2. Ova Odluka primjenjuje se sukladno odredbama Odluke o proglašenju Zakona o izvršavanju Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2019. godinu i Odluke o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019.
godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu („Narodne novine“, broj 113/2018 od 17.12.2018. )
Razdjel 080, glava 06, Ministarstvo znanosti , obrazovanja i sporta
Aktivnost:621138
Naziv aktivnosti: Redovna djelatnost Sveučilišta u Dubrovniku
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca
2019. godine
ad 5.
a) Donošenje Odluke o ukupnim rashodima za zaposlene i materijalnim rashodima za Dubrovačke knjižnice
isplaćenim iz Državnog proračuna za 2018. godinu
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog odluke.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o ukupnim rashodima za zaposlene i materijalnim rashodima za Dubrovačke knjižnice isplaćenim iz državnog
proračuna za 2018. godinu
1. Ovom Odlukom usklađuju se rashodi za zaposlene (skupina 31) za 2018. godinu s isplatama u ukupnom iznosu od:
137.678,15 kuna i to za:
- plaće za redovan rad -bruto (konto 3111)
115.339,75 kn
- ostali rashodi za zaposlene (konto 3121)
2.500,00 kn
- doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje (konto 3132)
17.877,63 kn
- doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju
nezaposlenosti (konto 3133)
1.960,77 kn

2. Ovom Odlukom usklađuju se materijalni rashodi (skupina 32) za 2018. godinu s isplatama u ukupnom iznosu od:
3.000,00 kuna i to za:
- naknade za prijevoz (konto 3212)
3.000,00 kn
3. Ova Odluka primjenjuje se sukladno odredbama Odluke o proglašenju izmjena i dopuna Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu („Narodne novine“, broj 124/2017. i
108/2018.)
Razdjel 080, glava 06, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Skupina 31 i 32
Aktivnost:621138
Naziv aktivnosti: Redovna djelatnost Sveučilišta u Dubrovniku
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca
2018. godine
b) Donošenje Odluke o usklađenju rashoda za zaposlene (skupina 31) za 2018. godinu
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog odluke.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Ovom Odlukom usklađuju se rashodi za zaposlene (skupina 31) za 2018. godinu s isplatama u ukupnom iznosu od:
38.665.682,97 i to za:
- plaće za redovan rad – bruto (3111)
32.137.484,96
- ostali rashodi za zaposlene (3121)
1.012.620,08
- jubilarne nagrade
197.063,55
- pomoći
71.852,83
- otpremnine
35.660,70
- regres
291.250,00
- dar djeci
88.500,00
- božićnica
310.000,00
- rođenje djeteta
18.293,00
- doprinos za mirovinsko osiguranje (3131)
39.142,93
- doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje (3132)
4.935.159,69
- doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti (3133)
541.275,31
2. Ova Odluka primjenjuje se sukladno odredbama Odluke o proglašenju izmjena i dopuna Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu („Narodne novine“, broj 124/2017. i
108/2018.)
Razdjel 080, glava 06, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Skupina 31
Aktivnost:621138
Naziv aktivnosti: Redovna djelatnost Sveučilišta u Dubrovniku
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca
2018. godine
c) Donošenje Odluke o usklađenju materijalnih rashoda za 2018. godinu s isplatama
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog odluke.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Ovom Odlukom usklađuju se materijalni rashodi za 2018. godinu s isplatama u ukupnom iznosu od: 826.823,39
kuna
- Naknade za prijevoz na posao (konto 3212)
705.934,17
- Zdravstvene usluge (konto 3236)
49.980,00
- Pristojbe i naknade (konto 3295)
70.909,22
2. Ova Odluka primjenjuje se sukladno odredbama Odluke o proglašenju izmjena i dopuna Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu („Narodne novine“, broj 124/2017 i
108/2018.)
Razdjel 080, glava 06, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Skupina 32 - 34
Aktivnost:621138
Naziv aktivnosti: Redovna djelatnost Sveučilišta u Dubrovniku

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca
2018. godine
d) Donošenje Odluke o usklađenju ostalih rashoda, podskupine 3811- tekuće donacije, s isplatama u 2018. godini
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog odluke.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Ovom Odlukom usklađuju se ostali rashodi, podskupine 3811- tekuće donacije, s isplatama u 2018. godini u
ukupnom iznosu od 1.423.260,85 kuna prema sljedećim stavkama:
- Subvencije za smještaj i prehranu studenata u iznosu od 1.123.260,85 kuna
- Studentski programi u iznosu od 300.000,00 kuna
2. Ova Odluka primjenjuje se sukladno odredbama Odluke o proglašenju izmjena i dopuna Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu („Narodne novine“, broj 124/2017. i
108/2018.)
Razdjel 080, glava 06, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Skupina 38
Aktivnost:621138
Naziv aktivnosti: Redovna djelatnost Sveučilišta u Dubrovniku
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca
2018. godine
* nakon ove točke sjednicu je napustio M. Marić, voditelj studija Povijest Jadrana i Mediterana

ad 6.

Izvješće o ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora za akademsku 2017. / 2018. godinu

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljene su odluke stručnih vijeća sveučilišnih odjela i znanstvenog vijeća
Instituta za more i priobalje o ocjeni rada asistenata i poslijedoktoranada u akademskoj 2017. / 2018. godini.
Uvodno izvješće: M. Lazar
U raspravi su sudjelovali: I. Đurđević Tomaš, M. Brailo Šćepanović, N. Burum, M. Jurjević, N. Antolović, S. Uskoković, L.
Leoni, M. Lazar, M. Brautović, S. Žaja Vrbica, R. Garić, I. Palunko, N. Stojčić, S. Zoranić i Ž. Koboević.
Senat je većinom glasova, uz jedan suzdržan, donio
Zaključak
1. Ne prihvaća se zaključak Stručnog vijeća Odjela za komunikologiju u vezi s ocjenom rada asistentice Anuške
Fjorović za akademsku 2017. / 2018. godinu te se upućuje Stručno vijeće tog odjela da provede postupak u skladu s
odredbama Pravilnika o ocjenjivanju asistenata, poslijedoktoranada i mentora.
2. Primaju se na znanje odluke i zaključci ostalih stručnih vijeća sveučilišnih odjela te znanstvenog vijeća Instituta za
more i priobalje o ocjenama rada zaposlenika u suradničkim zvanjima asistenta i poslijedoktoranda na Sveučilištu u
Dubrovniku u akademskoj 2017. / 2018. godini.
2. Odluke stučnih vijeća i znanstvenog vijeća s ocjenama asistenata i poslijedoktoranada prilažu se ovom zapisniku i
čine njegov sastavni dio.
ad 7. Dopuna Statuta Studentskog zbora i Pravilnika o provedbi izbora za Skupštinu Studentskog zbora Sveučilišta
u Dubrovniku
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog dopune Statuta Studentskog zbora i prijedlog dopune
Pravilnika o provedbi izbora za Skupštinu Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku.
Uvodno izvješće: A. Batista
U raspravi je sudjelovalo:D. Ivušić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. U Statutu i Pravilniku o provedbi izbora za Skupštinu Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku mijenja se broj
predstavnika studija Povijest Jadrana i Mediterana tako da umjesto dosadašnjeg jednog predstavnika u Skupštinu
Studentskog zbora ulaze dva predstavnika tog studija pa Skupštinu umjesto dosadašnjih 19 čini ukupno 20
predstavnika studenata.

2. U Vijeću studija Povijest Jadrana i Mediterana ostaje jedna studentski predstavnik ali se uvodi funkcija zamjenika
studentskog predstavnika. Zamjenik je ovlašten sudjelovati u radu Vijeća studija u slučaju odsutnosti studentskog
predstavnika.

Izmjena Odluke Senata broj 433-13/17 o davanju pozitivnog mišljenja za pokretanje poslijediplomskog
ad 8.
doktorskog studija „Poslovna ekonomija“ i Odluke Senata broj 1058-10/17 o imenovanju Povjerenstva za izradu
elaborata tog studija te davanje suglasnosti rektoru za potpisivanje sporazuma s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta
u Zagrebu
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su prijedlozi: Odluke o izmjeni i dopuni Odluke Senata broj 433-13/7,
Odluke o izmjeni Odluke Senata broj 1058-10/18 i nove Odluke kojima se objedinjavaju donesene izmjene tih odluka te
prijedlog sporazuma o osnivanju zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u digitalnom
okruženju“.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Odluka Senata Sveučilišta u Dubrovniku broj 433-13/17 donesena na 139. sjednica Senata održanoj 22. ožujka 2017.
mijenja se i glasi:
„Daje se pozitivno mišljenje o inicijativi Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku za
osnivanje zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija Sveučilišta u Dubrovniku i Ekonomskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom „Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju “.
.........................................................................................................................................................................................................
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Odluka Senata broj 1058-10/18 donesena na 142. sjednici održanoj 18. srpnja 2017. mijenja se i glasi:
„Imenuje se Povjerenstvo za izradu Elaborata za pokretanje zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija
„Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju“ Sveučilišta u Dubrovniku, Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju i
Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u sastavu:
prof. dr. sc. Đuro Benić, predsjednik
prof. dr.sc. Nikola Knego, član (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
izv. prof. dr. sc. Ivana Pavlić, član
izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić, član
doc. dr. sc. Božidar Jaković, član (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)“.
.........................................................................................................................................................................................................
U skladu s prethodno prihvaćenim izmjenama i dopunama Odluka Senata broj 433-13/17 i 1058-10/18 te u skladu s
prijedlogom sporazuma o suradnji u osnivanju zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija između Sveučilišta u
Dubrovniku i Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Daje se pozitivno mišljenje o inicijativi Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju za osnivanje zajedničkog
poslijediplomskog doktorskog studija Sveučilišta u Dubrovniku i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod
nazivom „Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju“.
2. Imenuje se Povjerenstvo za izradu Elaborata za pokretanje zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija
„Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju“ Sveučilišta u Dubrovniku, Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju i
Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u sastavu:
prof. dr. sc. Đuro Benić, predsjednik
prof. dr.sc. Nikola Knego, član (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
izv. prof. dr. sc. Ivana Pavlić, član
izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić, član
izv. prof. dr. sc. Božidar Jaković, član (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
3. Ovlašćuje se rektor Sveučilišta u Dubrovniku za potpisivanje sporazuma s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u
Zagrebu o osnivanju zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u digitalnom
okruženju“.

ad 9.
Donošenje odluke o izmjeni dijela iznosa naknada propisanih Odlukom o obvezi, visini i načinu plaćanja
naknada na poslijediplomskom doktorskom studiju „Povijest stanovništva“.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je dopis voditeljice poslijediplomskog doktorskog studija Povijest
stanovništva od 10. prosinca 2018., Odluka Senata broj 742-8/10 od 27. listopada 2010.te prijedlog Odluke o izmjeni
Odluke broj 742-8/10.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o izmjeni Odluke Senata Sveučilišta u Dubrovniku broj 742-8/10 od 27. listopada 2010.
1. U Odluci Senata Sveučilišta u Dubrovniku broj 742-8/10 od 27. listopada 2010. članak 2. mijenja se i glasi:
„ (1) Visine naknada iznose:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Visina naknade za izvođenje nastave
Naknada troškova za održani ispit – po ispitu
Naknada troškova za obavljeni mentorski rad
Naknada troškova za predsjednika Povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada
Naknada troškova za člana Povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada
Naknada troškova za voditeljstvo studija
Naknada troškova za člana Povjerenstva studija

ukida se
150,00 kuna
20.000,00 kuna
2.000,00 kuna
1.000,00 kuna
1.000,00 kuna
ukida se

Svi navedeni iznosi su bruto iznosi.“
2. Ostale odredbe Odluke Senata Sveučilišta u Dubrovniku broj 742-8/10 od 27. listopada 2010. ostaju na snazi.
ad 10.

Izvješće o radu znanstvenih časopisa:

a) „Naše more“
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je izvješće prof. dr. sc. Srećka Krile, v. d. glavnog urednika časopisa
„Naše more“ o radu tog časopisa tijekom 2018. godine.
Uvodno izvješće: M. Lazar
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prihvaća se Izvješće o radu časopisa „Naše more“ u 2018. godini.
b)„Ekonomska misao i praksa“
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je izvješće prof. dr. sc. Đura Benića, glavnog urednika časopisa
„Ekonomska misao i praksa“ o radu tog časopisa tijekom 2018. godine.
Uvodno izvješće: M. Lazar
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prihvaća se Izvješće o radu časopisa „Ekonomska misao i praksa“ u 2018. godini.
c) Suvremeni Mediteran
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je informacija doc. dr. sc. Davora Paukovića, glavnog urednika
časopisa „Suvremeni Mediteran“ u vezi s pripremama za početak izdavanja tog časopisa.
Uvodno izvješće: M. Lazar
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prima se na znanje informacija u vezi s početkom izdavanja časopisa „Suvremeni Mediteran“.
d) DIEM
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je izvješće izv. prof. dr. sc. Ivone Vrdoljak Raguž, glavne urednice
časopisa „DIEM“ o radu tog časopisa tijekom 2018. godine.
Uvodno izvješće: M. Lazar

Senat je jednoglasno donio

Zaključak

Prihvaća se Izvješće o radu časopisa „DIEM“ u 2018. godini.
ad 11. Izmjena i dopuna nastavnog plana i programa poslijediplomskog specijalističkog studija u osnivanju
„Upravljanje kvalitetom i održivim razvojem u turizmu“ na Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju za
izmjenu i dopunu nastavnog plana i programa poslijediplomskog specijalističkog studija u osnivanju „Upravljanje
kvalitetom i održivim razvojem u turizmu“.
Uvodno izvješće: K. Vojvodić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
U izvedbeni plan i program poslijediplomskog specijalističkog studija u osnivanju „Upravljanje kvalitetom i održivim
razvojem u turizmu“ unose se sljedeće izmjene i dopune:
1.
2.
3.

ad 12.

Umjesto nositeljice doc. dr. sc. Ane Gavrilović na kolegiju „Upravljanje sigurnošću hrane“ imenuje se
nositeljica izv. prof. dr. sc. Dijana Blažeković.
Umjesto nositelja izv. prof. dr. sc. Petra Kružića na kolegiju „Održivi razvoj i ekologija mora“ imenuje se
prof. dr. sc. Nenad Jasprica, znanstveni savjetnik.
Zajedno s nositeljem doc. dr. sc. Markom Kukanjom na kolegiju „Upravljanje kvalitetom usluga u
hotelijerstvu, imenuje se i doc. dr. sc. Marija Martinović kao sunositeljica kolegija.
Donošenje odluke o imenovanju uredništva časopisa DIEM

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog glavne urednice časopisa DIEM izv. prof. dr. sc. Ivone
Vrdoljak Raguž za imenovanje uredništva tog časopisa.
Uvodno izvješće: M. Lazar
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se Uredništvo časopisa „DIEM“ u sljedećem sastavu:
Glavni i odgovorni urednik:
Ivona Vrdoljak Raguž
Pomoćni urednici:
Zorica Krželj-Čolović
Ivona Milić Beran
Tehnički urednik: Davorka Turčinović.
ad 13.

Donošenje odluke o inicijativi za pokretanje novih stručnih studija „Sestrinstvo“ i „Kliničko sestrinstvo“

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena su mišljenja Vijeća studija „Sestrinstvo“ i „Kliničko sestrinstvo“ o
potrebi i razlozima za pokretanje novih stručnih studija „Sestrinstvo“ i „Kliničko sestrinstvo“, a umjesto studija koji se sada
izvode pod tim nazivima.
Uvodno izvješće: N. Burum
U raspravi su sudjelovali:S. Zoranić, Ž. Koboević
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Prihvaća se inicijativa za pokretanje novih stručnih studija u području biomedicine i zdravstva i to: stručnog
preddiplomskog studija „Sestrinstvo“ i diplomskog specijalističkog studija „Kliničko sestrinstvo“.
2. Do okončanja postupka pokretanja novih studija i njihovog upisa u Upisnik studijskih programa Ministarstva
znanosti i obrazovanja, postojeći preddiplomski stručni studij „Sestrinstvo“ i diplomski specijalistički studij
„Kliničko sestrinstvo“ nastavit će se izvoditi prema važećim programima.

ad 14. Donošenje odluke o ukidanju poslijediplomskog specijalističkog studija „Upravljanje marketingom u turizmu“
i podnošenju zahtjeva za njegovo brisanje iz Upisnika studijskih programa koji se vodi u Ministarstvu znanosti i
obrazovanja
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Mišljenje Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
doneseno na 129. sjednici održanoj 11. veljače 2019. te prijedlog odluke koji je izradio Matej Trpin, dipl. iur., voditelj
Ureda za kvalitetu.
Uvodno izvješće: K. Vojvodić
U raspravi je sudjelovao:M. Trpin
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Prihvaća se Mišljenje Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju (Broj: 01-25/21-19 od 11. veljače
2019.) kojim se predlaže Senatu Sveučilišta u Dubrovniku donijeti odluku o prestanku izvođenja poslijediplomskog
specijalističkog studija „Upravljanje marketingom u turizmu“.
2. Poslijediplomski specijalistički studij „Upravljanje marketingom u turizmu“ prestaje se izvoditi na Sveučilištu u
Dubrovniku.
3. Ova Odluka dostavit će se Ministarstvu znanosti i obrazovanja radi promjene statusa poslijediplomskog
specijalističkog studija „Upravljanje marketingom u turizmu“ u Upisniku studijskih programa.
ad 15.

Dopuna Plana izdavačke djelatnosti za 2019. godinu

Članovima Senata ,uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Povjerenstva za znanstveno nastavnu literaturu od 13.
veljače 2019., a o dopuni Plana izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Dubrovniku za 2019. godinu.
Uvodno izvješće: M. Pećarević
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Dubrovniku za 2019. godinu dopunjava se sa dva naslova i to:
1. Zbornik „60 godina visokog obrazovanja pomoraca u Dubrovniku i 100 godina izdavanja pomorskog časopisa Naše
more“ - tiskano izdanje u nakladi od 200 primjeraka.
2. Udžbenik „Konzervacija i restauracija keramike“, autorice doc. dr. art. Kristine Kojan Goluža - tiskano izdanje u
nakladi od 300 primjeraka.

ad 16.

Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dobrobit životinja

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je dopis Odjela za akvakulturu od 18. veljače 2019. kojim se predlaže
formiranje i imenovanje Povjerenstva za dobrobit životinja te prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za
dobrobit životinja.
Uvodno izvješće: N. Burum
U raspravi su sudjelovali: M. Pećarević, M. Brautović, Ž. Koboević
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dobrobit životinja

1. Osniva se Povjerenstvo za dobrobit životinja radi zaštite pokusnih životinja koje se koriste u znanstvene svrhe.
2. U smislu ove Odluke, pokusna životinja je ona životinja koja se koristi ili će se koristiti u znanstvene svrhe u
pokusima, kao i svaka laboratorijska (uzgojena) životinja koja je uzgojena isključivo za korištenje u pokusne svrhe.
Pokus uključuje sve postupke uklanjanja boli, patnje, uznemirenosti, iscrpljenosti ili dugotrajnu ozljedu.
3. U Povjerenstvo za dobrobit životinja, imenuju se:
doc. dr. sc. Josip Mikuš, predsjednik
prof. dr. sc. Vlasta Bartulović, član
izv. prof. dr. sc. Sanja Tomšić, član
4. Povjerenstvo za dobrobit životinja provodit će, najmanje sljedeće zadatke:
(a) savjetovati osoblje koje rukuje životinjama o pitanjima u vezi dobrobiti životinja, u pogledu njihove nabave,
smještaja, njege i korištenja;

(b) savjetovati osoblje o primjeni mjera za zamjenu, smanjenje i poboljšanje te obavještavati ga o tehničkom i
znanstvenom razvoju u vezi s primjenom tog zahtjeva;
(c) uspostaviti i revidirati interne operativne postupke u pogledu nadzora, izvještavanja i praćenja u vezi dobrobiti
životinja smještenih u objektu ili koje se u njemu koriste;
(d) pratiti razvoj i rezultat projekata, uzimajući u obzir učinak na korištene životinje te prepoznavati i savjetovati u
pogledu elemenata koji nadalje pridonose zamjeni, smanjenju i poboljšanju;
(e) savjetovati o programima ponovnog udomljavanja, uključujući odgovarajuću socijalizaciju životinja koje je
potrebno ponovno udomiti; i
(f) savjetovati o korištenju zdravih prekobrojnih laboratorijskih životinja te uvesti program za izmjenu živih
životinja, organa, tkiva ili trupova u tu svrhu usmrćenih životinja.
5. Povjerenstvo za dobrobit životinja vodi evidenciju o svim danim savjetima koja uključuje sljedeće podatke: datum
davanja savjeta, sadržaj savjeta, kome je savjet dan, rok za provedbu savjeta, potpis osobe koja je dala savjet kao i
potpis osobe koja je primila savjet te datum provedbe savjeta te potpis osobe koja je provjerila provođenje savjeta.
6. Evidencija o svim savjetima koje je izdalo povjerenstvo za dobrobit životinja i odlukama koje su donesene vezano
uz takvo savjetovanje mora se čuvati najmanje 3 godine.
ad 17. Imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju i ocjenu nastupnog predavanja za izbor u
naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologije, grana anglistika
(6.03.06) (studij FM)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog za imenovanje Povjerenstva koji je donijelo Stručno vijeće
Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju na svojoj 128. sjednici održanoj 17. prosinca 2018.
Uvodno izvješće: N. Burum
U raspravi je sudjelovala:L. Leoni
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka po Natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 104/18 a za
izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika
(6.03.06) te za ocjenu nastupnog predavanja, u sastavu:
Tereza Matić Ivušić, prof., viši predavač, predsjednica,
mr. sc. Sandra Didović Baranac, viši predavač, član,
Martina Hrnić, univ. spec. konf. prev., viši predavač, član.
ad 18.
Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu dijela postupka izbora u znanstveno nastavno
zvanje docenta (nastavna komponenta i ocjena nastupnog predavanja) za dr. sc. Anu Car i dr. sc. Iris Dupčić, a za
znanstveno područje prirodnih znanosti polje interdisiplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru (1.07.02)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Znanstvenog vijeća Instituta za more i priobalje od 7. veljače
2019. za imenovanje Povjerenstva za provedbu dijela postupka izbora (nastavna komponenta) u znanstveno nastavno zvanje
i na radno mjesto docenta i ocjenu nastupnog predabvanja za pristupnice dr. sc. Iris Dupčić Radić i dr. sc. Anu Car.
Uvodno izvješće: N. Burum
U raspravi su sudjelovali: M. Brailo Šćepanović, R. Garić, M. Pećarević, I. Đurđević Tomaš, N. Burum, M. Brautović, R.
Garić, M. Jurjević
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se Povjerenstvo za provedbu dijela postupka izbora u znanstveno nastavno zvanje docenta (nastavna
komponenta i ocjena nastupnog predavanja) za dr. sc. Anu Car i dr. sc. Iris Dupčić, a za znanstveno područje
prirodnih znanosti polje interdisiplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru (1.07.02) u sastavu:
prof. dr. sc. Davor Lučić, predsjednik povjerenstva,
doc. dr. sc. Kristina Pikelj, član,
prof. dr. sc. Lucia Emanuele, član.
ad 19.
Donošenje odluke o izboru dr. sc. Martina Lazara u znanstveno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za
znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, grane: matematička analiza (1.01.04) i primijenjena
matematika i matematičko modeliranje (1.01.07)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Povjerenstva Matematičkog odsjeka Prirodoslovno
matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 20. studenoga 2018. te pozitivno Mišljenje Fakultetskog vijeća
Prirodoslovno matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 21. prosinca 2018.
Uvodno izvješće: N. Burum

Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Martin Lazar izabire se u znanstveno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno područje
prirodnih znanosti, polje matematika, grane: matematička analiza (1.01.04) i primijenjena matematika i
matematičko modeliranje (1.01.07).
Donošenje odluke o izboru dr. sc. Mirne Batistić u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstvenog savjetnika za
znanstveno područje prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti (1.07)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka Matičnog odbora za znanstveno područje prirodnih znanosti,
polje geologija od 10. prosinca 2018. kojom se dr. sc. Mirna Batistić izabire u znastveno zvanje znanstvenog savjetnika.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Mirna Batistić izabire se u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstvenog savjetnika za znanstveno
područje prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti (1.07).
Donošenje odluke o izboru dr. sc. Davora Paukovića u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog
profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i
suvremena povijest (6.04.04)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Povjerenstva Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu od 27. listopada 2018., Odluka Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti, polje povijesti,
povijesti umjetnosti, arheologije, znanosti o umjetnosti, etnologije i antropologije od 19. prosinca 2018. kojim se dr. sc.
Davor Pauković izabire u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika te pozitivno Mišljenje i prijedlog Fakultetskog
vijeća Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 21. studenoga 2018.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Davor Pauković izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za
znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest
(6.04.04)
Donošenje odluke o izboru dr. sc. Marije Martinović u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog
profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment (5.01.04)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Povjerenstva Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci od 12. rujna 2018., Odluka Matičnog odbora za područje društvenih znanosti, polje ekonomija od 6.
prosinca 2018. o izboru dr. sc. Marije Martinović u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika te pozitivna Odluka
Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci od 21. siječnja 2019.
Uvodno izvješće:N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Marija Martinović izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za
znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment (5.01.04)
Donošenje odluke o izboru dr. sc. Sanje Žaje Vrbice u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog
profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti (6.05)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Zaključak i mišljenje Povjerenstva Fakultetskog vijeća Filozofskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 26. rujna 2018., pozitivno Mišljenje Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu od 10. listopada 2018. te Odluka Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti, polje povijesti, povijesti
umjetnosti, arheologije, znanosti o umjetnosti, etnologije i antropologije od 19. prosinca 2018. kojom se dr. sc. Sanja Žaja
Vrbica izabire u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Sanja Žaja Vrbica izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za
znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti (6.05).

Donošenje odluke o izboru dr. sc. Marije Benić Penave u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog
profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i
suvremena povijest (6.04.04)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Povjerenstva Stručnog vijeća humanističkog odsjeka
Sveučilišta u Zadru od 26. studenoga 2018., Odluka Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti, polje povijesti,
povijesti umjetnosti, arheologije, znanosti o umjetnosti, etnologije i antropologije od 19. prosinca 2018. kojom se dr. sc.
Marija Benić Penava izabire u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika te pozitivno Mišljenje i prijedlog Stručnog
vijeća za humanističko područje znanosti, umjetničko područje i interdisciplinarno područje umjetnosti Sveučilišta u Zadru
od 10. prosinca 2018.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Marija Benić Penava izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za
znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest
(6.04.04)
Vedrane Ivete, dipl.med.techn., u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za znanstveno područje
biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo (3.02.31)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je pozitivno Izvješće Povjerenstva Senata Sveučilišta u Dubrovniku za
provedbu postupka po natječaju objavljenom u Narodnim novinama 89/18.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Vedrana Iveta, dipl.med.techn., izabire se u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za znanstveno
područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo (3.02.31).
ad 20.
Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju za
znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija (1.05) (dr. sc. Nenad Jasprica)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost za raspisivanje natječaja koju je donijelo
Znanstveno vijeće Instituta za more i priobalje na svojoj sjednici održanoj 12. veljače 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor jednog znanstvenika / znanstvenice u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstvenog
savjetnika u trajnom zvanju za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija (1.05).
Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment (5.01.04)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost za raspisivanje natječaja donesena na sjednici
Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju održanoj 11. veljače 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika / nastavnice u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto
redovitog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment
(5.01.04).
Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje tehničkih
znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni transport (2.12.02)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Stručnog vijeća Pomorskog odjela za
raspisivanje natječaja, donesena na sjednici održanoj 12. veljače 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum

Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika / nastavnice u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta
za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni transport
(2.12.02).
Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje
tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport grana pomorski i riječni transport (2.12.02)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Stručnog vijeća Pomorskog odjela za
raspisivanje natječaja, donesena na sjednici održanoj 14. prosinca 2018.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika / nastavnice u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta
za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport grana pomorski i riječni transport
(2.12.02).
Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području
tehničkih znanosti, polju elektrotehnika, grana elektronika ( 2.03.03)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Stručnog vijeća Odjela za elektrotehniku i
računarstvo za raspisivanje natječaja, donesena na sjednici održanoj 25. listopada 2018.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika / nastavnice u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta
u znanstvenom području tehničkih znanosti, polju elektrotehnika, grana elektronika ( 2.03.03).
Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području
tehničkih znanosti, polju elektrotehnika, grana radiokomunikacije ( 2.03.05)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Stručnog vijeća Odjela za elektrotehniku i
računarstvo za raspisivanje natječaja, donesena na sjednici održanoj 13. prosinca 2018.
Uvodno izvješće:N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaja za izbor jednog nastavnika / nastavnice u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto
docenta u znanstvenom području tehničkih znanosti, polju elektrotehnika, grana radiokomunikacije ( 2.03.05).
Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području
biotehničkih znanosti, polje biotehnologija, grana biologija (4.04.02)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Stručnog vijeća Odjela za akvakulturu za
raspisivanje natječaja donesena na sjednici održanoj 24. travnja 2018.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika / nastavnice u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta
u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje biotehnologija, grana biologija (4.04.02).
Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Centra za jezike Sveučilišta u Dubrovniku za
raspisivanje natječaja od 3. siječnja 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum

Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika / nastavnice u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta
za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06).
Raspisivanje natječaja za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto profesora visoke škole za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika (6.03.04), za kolegij: Francuski jezik
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Centra za jezike Sveučilišta u Dubrovniku za
raspisivanje natječaja od 3. siječnja 2019.
Uvodno izvješće:N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika / nastavnice u nastavno zvanje i na radno mjesto profesora visoke
škole za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika (6.03.04), za kolegij:
Francuski jezik.
Raspisivanje natječaja za ponovni izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Centra za jezike Sveučilišta u Dubrovniku za
raspisivanje natječaja od 3. siječnja 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za ponovni izbor jednog nastavnika / nastavnice u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg
predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06).
Raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika / nastavnice u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača
za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika (6.03.04), za kolegije: Francuski
jezik i Talijanski jezik.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Centra za jezike Sveučilišta u Dubrovniku za
raspisivanje natječaja od 3. siječnja 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika / nastavnice u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za
znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika (6.03.04), za kolegije: Francuski jezik
i Talijanski jezik.
Raspisivanje natječaja za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti,
polje ekonomija, grana računovodstvo (5.01.13)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost za raspisivanje natječaja donesena na sjednici
Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju održanoj 11. veljače 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti,
polje ekonomija, grana računovodstvo (5.01.13).
ad 21.

Donošenje revidiranog Plana upravljanja ljudskim resursima Sveučilišta u Dubrovniku za 2019. godinu.

Uvodno izvješće: N. Stojčić
U raspravi su sudjelovali: N. Antolović, R. Garić, I. Palunko, M. Pećarević, Ž. Koboević, S. Uskoković, M. Brautović i N.
Stojčić

Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Donosi se revidirani Plan upravljanja ljudskim resursima Sveučilišta u Dubrovniku za 2019. godinu.
2. Revidirani Plan upravljanja ljudskim resursima Sveučilišta u Dubrovniku prilaže se ovoj Odluci i čini njezin
sastavni dio.

ad 22.

Davanje prethodne suglasnosti rektoru za potpisivanje ugovora sa Studentskim centrom Dubrovnik o
pozajmici

Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Daje se prethodna suglasnost rektoru Sveučilišta u Dubrovniku prof. dr. sc. Nikši Burumu za potpisivanje ugovora sa
Studentskim centrom Dubrovnik o pozajmici iznosa u visini od 840.000,00 kuna (slovima: osamstočetrdeset tisuća
kuna) a za plaćanje dospjele obveze poreza na dodanu vrijednost po privremenoj situaciji faze izgradnje Studentskog
doma u Dubrovniku.
Zaključeno u 15,00 sati.
Predsjednik Senata:
prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor, v.r.
Zapisnik sastavio:
Dalibor Ivušić, dipl. iur., v.r.

