Sveučilište u Dubrovniku
Senat
Broj: 1299-1/20
U Dubrovniku, 28. listopada 2020.

Zapisnik
sa 168. sjednice Senata održane 28. listopada 2020. u Kampusu Sveučilišta u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 41,
s početkom u 13:00 sati
Nazočni članovi Senata: Antolović, N., Besjedica, T., Bilas, T., Bratoš Cetinić, A., Burum, N., Čelić, I., Đurđević–Tomaš, I.,
Emanuele, L., Garić, R., Koboević, Ž., Lobaš Kukavičić, I., Maldini, P., Milić Beran, I., Miličević, M., Pauković, D.,
Vojvodić, K. i Žubrinić, K.
Odsutni: Bulum, B., Dobroslavić, T. (OP) i Šuman Tolić, M. (OP),
Sjednici su nazočili: prorektori Pečarević, M., Stojčić, N. i Žaja Vrbica, S., predstojnica Zavoda za mediteranske kulture
Marić, M., voditeljica studija „Sestrinstvo“ i „Kliničko sestrinstvo“ S. Zoranić, voditeljica Centra za jezike L. Leoni, glavni
tajnik Ivušić, D., voditeljica Ureda za kadrovske poslove Marinović, A., voditelj Ureda za kvalitetu Trpin, M. i voditeljica
Ureda za odnose s javnostima Buratović Maštrapa, S.
Sjednica Senata održana je u amfiteatru u Kampusu Sveučilišta u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 41., poštivajući mjere
zdravstvene zaštite i naputke Stožera civilne zaštite u vezi s obveznim korištenjem maski za lice i držanjem propisane
udaljenosti.
Senat je, na prijedlog rektora, jednoglasno donio
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Usvajanje zapisnika sa 167. sjednice Senata održane 30. rujna 2020.
Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 30. rujna do 28. listopada 2020.
Donošenje odluke o broju predloženika za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus za razdoblje od akademske 2020. / 2021. do
2024. / 2025. godine
Donošenje odluke o načinu plaćanja prekovremenog rada u nastavi
Donošenje odluke o:
a) broju i iznosu stipendija najboljim studentima Sveučilišta u Dubrovniku („A“ stipendije) stipendija studentima slabijeg socijalno
imovinskog stanja Sveučilišta u Dubrovniku („E“ stipendije)
b) raspisivanju natječaja za dodjelu „A“ i „E“ stipendija
c) imenovanju povjerenstava za provedbu postupka po natječjima za dodjelu „A“ i „E“ stipendija
Donošenje odluke o inicijativi za pokretanje novog preddiplomskog stručnog studija iz područja biotehničkih znanosti, polje
agronomija
Donošenje odluke o imenovanju povjerenstava za ocjenu doktorskih radova poslijediplomanada na poslijediplomskom doktorskom
studiju „Povijest stanovništva“ :
a) Radmile Šutalo „Židovi u Dubrovniku u prvoj polovini 20. stoljeća“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Vesne Miović
b) Frane Marije Vulić Vranković „ Kazalište u Zagrebu između dvaju svjetskih ratova“ pod mentorstvom doc. dr. sc. Vladimira
Lončarevića
c) Darije Stanić „ Samoubojstva u Dubrovniku od 1667. do 1918. godine“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Nelle Lonza
d) Tonija Ćosića „Uloga imigracija u inicijalnoj fazi demografske tranzicije na primjeru grada Zagreba od 1860. do 1900.
godine“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Božene Vranješ – Šoljan
Donošenje odluke o imenovanju zamjenika povjerljive osobe Sveučilišta u Dubrovniku
Analiza rezultata ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti u akademskoj 2019. / 2020. godini
Donošenje odluke o izdavanju e - udžbenika „Oftamologija za studij Sestrinstva“, autorice doc. dr. sc. Antonele Gverović Antunica
Donošenje odluke o imenovanju dva člana Izbornog povjerenstva i tri člana Povjerenstva za prigovore, a za provedbu
dopunskih izbora studentskih predstavnika u Skupštinu Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku
Donošenje odluke o izboru po jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta:
a) za umjetničko područje, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija – restauracija, smjer drvo (7.04.09)
b) za područje društvenih znanosti, polje komunikacijske i informacijske znanosti (5.04)
Donošenje odluke o izboru Ane Bitanga, struč. spec. oec., u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih
znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07)
Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje
prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti (1.07.)
Donošenje odluke u vezi s natječajem za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja društvenih znanosti,
polje ekonomija, grana organizacija i menadžment (5.01.04) objavljenog u NN 67/20 .

ad 1.

Usvajanje zapisnika sa 167. sjednice Senata održane 30. rujna 2020.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Zapisnik sa 167. sjednice Senata.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prihvaća se Zapisnik sa 167. sjednice Senata održane 30. rujna 2020.
ad 2.

Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 30. rujna do 28. listopada 2020.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je pisano Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 30. rujna
do 28. listopada 2020.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prima se na znaje Izvješće o najvažnijim aktivnostima Sveučilišta u razdoblju od u razdoblju od 30. rujna do 28.
listopada 2020.
ad 3.
Donošenje odluke o broju predloženika za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus za razdoblje od
akademske 2020. / 2021. do 2024. / 2025. godine
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: prijedlog Odluke o utvrđivanju broja predloženika za izbor u
počasno zvanje professor emeritus s obrazloženjem
Uvodno izvješće: N. Stojčić
U raspravi je sudjelovao:M. Miličević
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. U razdoblju od akademske 2020. / 2021. do akademske 2024. / 2025. godine, na Sveučilištu u Dubrovniku, može biti
pet predloženika za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus, a u skladu s prijedlozima sveučilišnih odjela.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
ad 4. Donošenje odluke o načinu plaćanja prekovremenog rada u nastavi
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o načinu plaćanja prekovremenog rada u nastavi
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
U raspravi su sudjelovali: R. Garić, M. Miličević, Ž. Koboević, N. Burum, N. Stojčić, I. Đurđević Tomaš, D. Pauković i T.
Besjedica
Senat je sa šesnaest glasova „za“, uz jedan suzdržan glas (I. Đurđević Tomaš), donio
ODLUKU
o načinu obračuna i vrednovanja prekovremenog rada u nastavi na Sveučilištu u Dubrovniku
I.
Ovom Odlukom utvrđuju se standardni ekvivalenti potrebnih radnih sati po 1 kontakt satu za obračun
prekovremenog rada u nastavi i način obračuna prekovremenog rada u nastavi za nastavnike na Sveučilištu u
Dubrovniku (u daljnjem tekstu: Sveučilište).
II.
Kolektivnim ugovorom za znanost i visoko obrazovanje ("Narodne novine", broj 9/19) (u daljnjem tekstu: KUZVO)
utvrđeno je sljedeće:
 prekovremeni rad je rad iznad radnog opterećenja u slučaju kada je zaposlenik ispunio svoje puno
nastavno, znanstveno-istraživačko odnosno umjetničko opterećenje te institucijski odnosno administrativni
doprinos
 rad iznad punog nastavnog opterećenja obračunava se prosječno na punu akademsku godinu i predstavlja
prekovremeni rad samo ako se obračunom pokaže da je ukupna količina odrađenih radnih sati zaposlenika
veća od ukupnog fonda radnih sati u redovnom radu



naknada za prekovremeni rad u nastavi može se isplatiti ako je rad u znanosti dokumentiran opterećenjem
u znanstvenim projektima koji sadrže obračunski broj radnih sati praćenjem putem vremenika rada
potvrđenog od voditelja projekta.
III.
Iznimno od podtočke 2. i 3. prethodne točke, ako za vrijeme važenja ove Odluke nastavnik Sveučilišta uz izvješće iz
točke VI. ove Odluke ne priloži vjerodostojnu dokumentaciju kojom dokumentira rad u znanosti u smislu članka 85.
stavka 2. KUZVO-a, pri obračunu prekovremenog rada smatrat će se da ukupan fond radnih sati u nastavi u
redovnom radu za nastavnike izabrane u:
 znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja iznosi 1134 radna sata
 u suradničko zvanje asistenta iznosi 405 radnih sati
 u suradničko zvanje poslijedoktoranda iznosi 720 radnih sati
 u nastavna zvanja iznosi 1620 radnih sati.
IV.
Za nastavnike Sveučilišta standardni ekvivalent potrebnih radnih sati po 1 kontakt satu u prekovremenom radu u
nastavi određuje se na sljedeći način:
 u predavanju 2,2 radna sata
 u seminarima 1,65 radna sata
 u vježbama 1,1 radna sata.
V.
Vrijednost jednog kontakt sata nastave obavljenog u prekovremenom radu utvrđuje se primjenom koeficijenta
uvećanja ukupne osnovne godišnje plaće ovisno o zvanju i obliku održane nastave, kako slijedi:
Zvanje

P

V

S

0,20344%

0,10172%

0,15258%

Poslijedoktorand

/

0,10172%

0,15258%

Asistent

/

0,08987%

0,13480%

0,20344%

0,10172%

0,15258%

0,17974%

0,08987%

0,13480%

Znanstveno-nastavna/umjetničko-nastavna
zvanja
Suradnička zvanja

Profesor visoke škole
Nastavna zvanja

Viši predavač
Predavač

VI.
Isplata prekovremenog rada u nastavi obavit će se na temelju izvješća koje ispunjava i potpisuje nastavnik za
proteklu akademsku godinu te potvrđuje čelnik matične sastavnice.
Izvješće iz prethodnog stavka izrađuje se sukladno uputi prorektorice za studije i studente i podnosi se Službi za
financijsko–knjigovodstvene i računovodstvene poslove koja izrađuje obračun prekovremenog rada.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a način obračuna prekovremenog rada u nastavi primjenjuje se za
akademske godine 2019./2020. i 2020./2021. do donošenja tumačenja zajedničkog Povjerenstva za tumačenje
Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje o načinu obračuna prekovremenog rada u nastavi odnosno do
opoziva.

ad 5.
a) Donošenje odluke o broju i iznosu stipendija najboljim studentima Sveučilišta u Dubrovniku („A“ stipendije) i
odluke o broju i iznosu stipendija studentima slabijeg socijalno imovinskog stanja Sveučilišta u Dubrovniku („E“
stipendije)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su prijedlozi odluka o broju i iznosu „A“ i „E“ stipendija za 2021.
godinu
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio

Odluku
I.
Sredstva u iznosu od 158.400,00* kuna za kategoriju „A“ državnih stipendija na Sveučilištu u Dubrovniku
raspodijeljuju se:
Naziv sveučilišnog odjela
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Visina mjesečnog iznosa **Broj stipendija **** Ukupno mjesečno kn

Pomorski odjel
Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
Odjel za elektrotehniku i računarstvo
Odjel za akvakulturu
Odjel za komunikologiju
Odjel za umjetnost i restauraciju
Studij Povijest Jadrana i Mediterana
Sveučilište***

1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00

2
2
2
2
2
2
1
3

2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
1.100,00
3.300,00
________
17.600,00

Sveukupno:

Napomena za:
* (račun): 17.600,00 kuna (ukupna mjesečna masa) x 9 mjeseci u 2020. = 158.400,00 kuna.
** Neoporezivi iznos stipendija prema Pravilniku o porezu na dohodak = do 1.750,00 kuna
*** Stipendije na razini Sveučilišta za studente koji su u akademskoj 2020./2021. upisali prvu godinu preddiplomskih
studija
**** Po jedna stipendija dodjeljuje se na svakom sveučilišnom odjelu studentima preddiplomskih i diplomskih
studija, jedna stipendija najboljem studentu na preddiplomskom studiju Povijest Jadrana i Mediterana a tri
stipendije dodjeljuju se studentima koji su u akademskoj 2020./2021. upisali prvu godinu preddiplomskih studija
prema sveukupno najboljim rezultatima u razredbenom postupku na razini Sveučilišta.
II.
Senat može nedodjeljenje stipendije preraspodijeliti drugim odjelima ili Sveučilištu ne mijenjajući namjenu
sredstava.

...................................................................................................................................................................................
Senat je jednoglasno donio
Odluku
I.
Sredstva u iznosu od 45.000,00* kuna za dodjeljivanje stipendija redovitim studentima Sveučilišta u Dubrovniku
slabijeg socijalno - ekonomskog statusa (E – stipendije) za akademsku 2020./2021. godinu raspodjeljuju se:
Naziv stipendije
Stipendija redovitim studentima
Sveučilišta u Dubrovniku (E-stipendija)

Visina mjesečnog iznosa**
1.000,00

Broj stipendija
5

Ukupno mjesečno kn
5.000,00

Napomena za:
* (račun): 5.000,00 kuna (ukupna mjesečna masa) x 9 mjeseci u 2020. = 45.000,00 kuna
**
Neoporezivi iznos stipendija prema Pravilniku o porezu na dohodak = do 1.750,00 kuna
II.
Senat može nedodjeljenje stipendije preraspodijeliti odjelima ili Sveučilištu, ne mijenjajući namjenu sredstava.

b) Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu „A“ i „E“ stipendija
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog teksta natječaja za „A“ stipendije i natječaja za „E“
stipendije kao i obrasci prijave na natječaj
Uvodno izvješće:S. Žaja Vrbica

Senat je jednoglasno donio odluku kojom se raspisuje
Natječaj
za dodjeljivanje 16 državnih stipendija „A“ kategorije redovitim studentima preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih
studija Sveučilišta u Dubrovniku za akademsku 2020./ 2021. godinu
I. Opće odredbe
Najboljim redovitim studentima Sveučilišta u Dubrovniku dodijelit će se 16 stipendija za akademsku 2020./ 2021.
godinu.
Stipendije će se isplaćivati u mjesečnim iznosima od po 1.100,00 kuna, a u razdoblju siječanj – rujan 2020. (devet
mjeseci) i to po jedna stipendija najboljim studentima na preddiplomskim i diplomskim studijima na svakom
sveučilišnom odjelu (ukupno 12 stipendija), jedna stipendija najboljem studentu na preddiplomskom studiju Povijest
Jadrana i Mediterana te tri stipendije na razini Sveučilišta za najbolje rangirane studente za upis u prvu godinu
preddiplomskog studija.
Natječaj se provodi sukladno odredbama Pravilnika o dodjeljivanju kategorije „A“ državnih stipendija redovitim
studentima Sveučilišta u Dubrovniku koji je donio Senat Sveučilišta.
Studenti koji se prijave na Natječaj svojim potpisom na prijavi potvrđuju da su upoznati s odredbama koje reguliraju
provedbu Natječaja i donošenje Odluke o dodjeli državne stipendije te da će se rang-liste studenata koji su ostvarili
pravo na državnu stipendiju objaviti na internetskoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku.
U vrijeme sklapanja Ugovora o dodjeli državne stipendije, kao i za vrijeme trajanja ugovora, student ne može primati
niti jednu drugu stipendiju.
II. Opći i posebni uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za dodjelu stipendije
Za dodjelu kategorije „A“ državne stipendije mogu se natjecati studenti koji ispunjavaju:
a) opće uvjete:
1. da su hrvatski državljani, što se dokazuje preslikom jedne od sljedećih javnih isprava: domovnice, rješenja o
stjecanju hrvatskoga državljanstva, putovnice (na stranici sa slikom) ili obje strane osobne iskaznice,
2. da imaju status redovitoga studenta na preddiplomskim sveučilišnim studijima i/ili diplomskim sveučilišnim
studijima Sveučilišta u Dubrovniku, što se dokazuje prijavnim obrascem kojega ovjerava Sveučilište,
3. da svladavaju upisani studij bez ponavljanja godine,
b) posebne uvjete:
1. ako su studenti druge ili treće godine preddiplomskog studija ili druge godine diplomskog studija da u prethodnoj
godini imaju težinski prosjek ocjena 4,00 ili viši,
2. ako su studenti prve godine diplomskog studija da imaju težinski prosjek preddiplomskog studija 4,00 ili viši te da
po težinskoj prosječnoj ocjeni spadaju među 10% najboljih studenata upisanih u prvu godinu diplomskog studija na
svojem odjelu,
3. ako su upisali prvu godinu preddiplomskog studija da spadaju među 10% najbolje plasiranih studenata u
razredbenom postupku na razini svih Sveučilišnih odjela.
III. Tko se ne može natjecati za dodjelu stipendije
Za dodjelu „A“ kategorije državne stipendije ne mogu se natjecati studenti:
1. koji su stekli manje od 45 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini,
2. koji su na tom studijskom programu ukupno stekli broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih
akademskih godina iznosi manje od 45,
3. koji su u akademskoj godini prijave na natječaj po drugi put u statusu redovitog studenta upisali prvu godinu
studija na istoj razini studija,
4. koji su dva puta mijenjali i stoga tri puta u statusu redovitog studenta upisivali studijski program na istoj razini
studija,
5. koji imaju prekid studija na tom studijskom programu, osim slučajeva mirovanja obveza studenta,
6. koji imaju upisano mirovanje obveza studenta u godini u kojoj se provodi natječaj.
IV. Provedba postupka
Natječaj za dodjelu kategorije „A“ državnih stipendija provode povjerenstva za provedbu javnoga natječaja za
dodjelu kategorije „A“ na razini sveučilišnih odjela i Povjerenstvo za dodjelu kategorije „A“ državnih stipendija na
razini Sveučilišta.
S ciljem osiguranja transparentnosti postupka, rang-lista studenata koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju
objavljuje se na internetskoj stranici Sveučilišta.
U roku od osam dana od dana objavljivanja rang liste studenti pristupnici mogu podnijeti pisani prigovor Senatu na
rang listu.

Odluku o dodjeli državnih stipendija donosi rektor na temelju konačne liste dobitnika kategorije „A“ državne
stipendije. Sa svakim studentom kojem je dodijeljena stipendija, Sveučilište sklapa ugovor kojim se reguliraju prava
i obveze Sveučilišta i studenta.
Primjer obrasca ugovora o dodjeli kategorije „A“ državne stipendije objavljuje se na internetskoj stranici Sveučilišta
zajedno s objavom natječaja.
V. Objava natječaja i podnošenje prijava
Prijave, zajedno s propisanom dokumentacijom, dostavljaju se osobno ili poštom Sveučilištu u Dubrovniku,
Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, s naznakom "Natječaj za državnu stipendiju" i naznakom sveučilišnog
odjela na kojem je student upisan.
Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene pravodobno s potpunom dokumentacijom u propisanome roku.
Prijava treba biti ovjerena od strane pročelnika/voditelja odnosnog odjela/studija.
Prijave na Natječaj za dodjeljivanje državnih stipendija podnose se počevši od 2. studenoga 2020. zaključno s 16.
studenoga 2020. Kao datum podnošenja prijave uzimat će se datum poštanskoga žiga na poslanoj prijavi ili datum
prijama u urudžbenom zapisniku Sveučilišta ako je prijava osobno uručena.
Prijave s neovjerenim obrascem, nepotpunom dokumentacijom, podnesene izvan propisanog roka te prijave u
kojima podaci u prijavi nisu istovjetni podacima u priloženoj dokumentaciji, neće se razmatrati.
.........................................................................................................................................................................................................
Senat je jednoglasno donio odluku kojom se raspisuje
Natječaj
za dodjeljivanje stipendija redovitim studentima preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta u
Dubrovniku slabijeg socijalno – ekonomskog statusa za akademsku 2020./2021. godinu
I. Opće odredbe
Senat Sveučilišta u Dubrovniku raspisuje Natječaj za dodjeljivanje stipendija redovitim studentima preddiplomskih i
diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta u Dubrovniku slabijeg socijalno–ekonomskog statusa za akademsku
2020./2021. godinu. Dodjeljuje se pet (5) stipendija u mjesečnim iznosima od po 1.000,00 kuna, a za razdoblje siječanj
– rujan 2021. (devet mjeseci).
Natječaj se provodi sukladno odredbama Pravilnika o dodjeljivanju stipendija redovitim studentima Sveučilišta u
Dubrovniku slabijeg socijalno–ekonomskog statusa.
Studenti koji se prijave na natječaj svojim potpisom na prijavi potvrđuju da su upoznati s odredbama koje reguliraju
provedbu natječaja i donošenje odluke o dodjeli stipendije.
II. Opći i posebni uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za dodjelu stipendije
Za dodjelu stipendije mogu se natjecati studenti Sveučilišta u Dubrovniku koji ispunjavaju opće uvjete:
- da imaju status redovitoga studenta na preddiplomskim sveučilišnim studijima ili diplomskim sveučilišnim
studijima Sveučilišta u Dubrovniku, što se dokazuje prijavnim obrascem kojega ovjerava glavni tajnik Sveučilišta;
- da su studenti slabijeg socijalno-ekonomskog statusa;
- da su hrvatski državljani, što se dokazuje preslikom jedne od sljedećih javnih isprava: domovnice, rješenja o
stjecanju hrvatskoga državljanstva, putovnice (na stranici sa slikom) ili obje strane osobne iskaznice;
Pod pojmom „slabiji socijalno - ekonomski status“ smatra se da prosječni mjesečni prihod po članu obitelji studenta
pristupnika u protekloj godini ne prelazi 70% proračunske osnovice.
III. Tko se ne može natjecati za dodjelu stipendije
Za dodjelu stipendije, ne mogu se natjecati studenti koji imaju upisano mirovanje obveza studenta u godini u kojoj se
provodi natječaj i studenti koji primaju neku drugu stipendiju.
IV. Raspisivanje Natječaja i podnošenje prijava
Prijave za dodjelu stipendija podnose se na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Rektorat, Branitelja Dubrovnika 29,
Dubrovnik, s naznakom „Natječaj za stipendiju“.
Prijave se podnose na obrascu koji se može preuzeti na recepcijama sveučilišnih zgrada na adresama: Ćira Carića 4,
Lapadska obala 7 i Branitelja Dubrovnika 41, a uz prijavu se prilaže propisana dokumentacija.
Prijave na natječaj za dodjeljivanje državnih stipendija podnose se počevši od 2. studenoga 2020. zaključno s 16.
studenoga 2020. Kao datum podnošenja prijave uzimat će se datum poštanskoga žiga na poslanoj prijavi ili datum
prijama u urudžbenom zapisniku Sveučilišta u Dubrovniku ako je prijava osobno uručena.
Prijava se smatra valjanom ako je podnesena pravodobno, s potpunom traženom dokumentacijom i u propisanome
roku. Prijava s nepotpunom dokumentacijom ili prijava koja ne bude podnesena u propisanome roku, neće se
razmatrati.
Dopuna prijave izvan utvrđenoga roka za podnošenje prijava nije dopuštena.
Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.

V. Provedba postupka
Postupak po Natječaju provodi Povjerenstvo kojeg imenuje Senat, a sastoji se od pet članova, od kojih je jedan član
predsjednik studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku, kao predstavnik studenata.
Nakon isteka roka za podnošenje prijava na javni Natječaj, te razmatranja svih potpunih i pravodobnih prijava,
Povjerenstvo utvrđuje prijedlog rang-liste i taj prijedlog dostavlja studentima pristupnicima.
Prijedlog rang-lista sadrži podatke o studentu (ime i prezime studenta, naziv sveučilišnog odjela, naziv
preddiplomskoga ili diplomskoga studija, godinu upisa na studij) i uputu o pravu na prigovor.
Povjerenstvo rangira studente pristupnike prema prosječnom mjesečnom prihodu po članu obitelji studenta
pristupnika od najnižeg (1. mjesto na rang listi) do najvišeg (posljednje mjesto na rang listi).
Ako dva ili više pristupnika imaju jednak prosječni mjesečni prihod po članu obitelji prednost/prvenstvo u
rangiranju dodjeljuje se studentu koji živi s više članova obitelji, a ako i tada studenti pristupnici imaju jednak status,
prednost/prvenstvo u rangiranju dodijelit će se studentu koji živi u obitelji s jednim roditeljem.
VI. Prigovor na rang listu
Nezadovoljan student pristupnik može, u roku od osam (8) dana od dana primitka prijedloga rang-liste, podnijeti
pisani prigovor Senatu.
U roku od 30 dana nakon isteka roka za podnošenje prigovora Senat donosi konačnu odluku o prihvaćanju ili o
odbijanju prigovora, te posebnom odlukom utvrđuje konačnu listu dobitnika stipendije.
VII. Donošenje odluke o dodjeli stipendije
Odluku o dodjeli stipendije donosi rektor na temelju konačne liste dobitnika stipendije. Protiv ove odluke nije
dopušten prigovor/žalba.
Sa studentom koji je na temelju odluke iz stavka 1. ovog članka ostvario pravo na stipendiju, Sveučilište u
Dubrovniku sklapa ugovor o dodjeli stipendije kojim se uređuju međusobna prava i obveze Sveučilišta u Dubrovniku
i studenta.

c) Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstava za provedbu postupka po natječjima za dodjelu „A“ i „E“ stipendija
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po
natječaju za dodjelu „A“ stipendija i Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za dodjelu „E“ stipendija
Uvodno izvješće:S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za dodjelu A - stipendija
(na razini Sveučilišta)
1. Za provedbu postupka po natječaju za dodjeljivanje kategorije „A“ državnih stipendija najboljim redovitim
studentima Sveučilišta u Dubrovniku koji su upisali prvu godinu preddiplomskih studija u akademskoj 2020./2021.
godini, imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
izv. prof. dr. sc. Sanja Žaja-Vrbica, prorektorica za studije i studente, predsjednica,
Dalibor Ivušić, dipl. iur., glavni tajnik, član,
Blaž Bulum, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku, član.
2. Povjerenstvo utvrđuje jedinstvenu listu najbolje rangiranih studenata upisanih u prvu godinu sveučilišnih
preddiplomskih studija na razini Sveučilišta i dostavlja izvješće Senatu s prijedlogom konačne liste.
........................................................................................................................................................................................................
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za dodjelu E- stipendija
1. Za provedbu postupka po Natječaju za dodjeljivanje stipendija redovitim studentima Sveučilišta u Dubrovniku
slabijeg socijalno - ekonomskog statusa (E – stipendije) za akademsku 2020./2021. godinu, imenuje se Povjerenstvo u
sastavu:
izv. prof. dr. sc. Sanja Žaja-Vrbica, prorektorica za studije i studente, predsjednica,
izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić, prorektor za poslovanje, član,
Inga Jelavić, dipl. oec., voditeljica Službe za financijsko – računovodstvene poslove, član,

Dalibor Ivušić, dipl. iur., glavni tajnik, član,
Blaž Bulum, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku, član.
2. Povjerenstvo za provedbu postupka po Natječaju provodi postupak po Natječaju i dostavlja izvješće Senatu s
prijedlogom konačne liste.
ad 6. Donošenje odluke o inicijativi za pokretanje novog preddiplomskog stručnog studija iz područja biotehničkih
znanosti, polje agronomija
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Prijedlog Zavoda za mediteranske kulture od 22. listopada 2020. i
Odluka Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju od 23. listopada 2020.
Uvodno izvješće: M. Marić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Daje se suglasnost za pokretanje postupka za osnivanje novog preddiplomskog stručnog studija iz područja
biotehničkih znanosti, polje agronomija.
Nositelj aktivnosti u vezi s osnivanjem novog studija je Odjel za akvakulturu Sveučilišta u Dubrovniku.
ad 7.
a) Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstava za ocjenu doktorskog rada poslijediplomanadice na
poslijediplomskom doktorskom studiju „Povijest stanovništva“ Radmile Šutalo: „Židovi u Dubrovniku u prvoj
polovini 20. stoljeća“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Vesne Miović
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog doc. dr. sc. Irene Ipšić, voditeljice poslijediplomskog
doktorskog studija „Povijest stanovništva“ za imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada poslijediplomandice
Radmile Šutalo od 21. listopada 2020.
Uvodno izvješće:N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se Povjerenstavo za ocjenu doktorskog rada „Židovi u Dubrovniku u prvoj polovini 20. stoljeća“
poslijediplomanadice na poslijediplomskom doktorskom studiju „Povijest stanovništva“ Radmile Šutalo, pod
mentorstvom prof. dr. sc. Vesne Miović, u sastavu:
doc. dr. sc. Naida Mihal Brandl (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), predsjednica,
izv. prof. dr. sc. Ivica Šute (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), član,
prof. dr. sc. Stjepan Ćosić (Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu), član.
b) Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstava za ocjenu doktorskog rada poslijediplomanadice na
poslijediplomskom doktorskom studiju „Povijest stanovništva“ Frane Marije Vulić Vranković: „ Kazalište u Zagrebu
između dvaju svjetskih ratova“ pod mentorstvom doc. dr. sc. Vladimira Lončarevića
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog doc. dr. sc. Irene Ipšić, voditeljice poslijediplomskog
doktorskog studija „Povijest stanovništva“ za imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada poslijediplomandice
Frane Marije Vulić Vranković od 21. listopada 2020.
Uvodno izvješće:N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se Povjerenstavo za ocjenu doktorskog rada „Kazalište u Zagrebu između dvaju svjetskih ratova“
poslijediplomanadice na poslijediplomskom doktorskom studiju „Povijest stanovništva“ Frane Marije Vulić
Vranković, pod mentorstvom doc. dr. sc. Vladimira Lončarevića, u sastavu:
- dr. sc. Zdravka Jelaska Marijan, viša znanstvena suradnica (Hrvatski institut za povijest), predsjednica,
- prof. dr. sc. Ljiljana Marks, znanstvena savjetnic u trajnom zvanju u mirovini, članica,
- doc. dr. sc. Jelena Obradović Mojaš, vanjska suradnica Sveučilišta u Dubrovniku na studiju Povijest
Jadrana i Mediterana, članica.
c) Donošenje odluke o imenovanju povjerenstava za ocjenu doktorskog rada poslijediplomanadice na
poslijediplomskom doktorskom studiju „Povijest stanovništva“ Darije Stanić: „ Samoubojstva u Dubrovniku od 1667.
do 1918. godine“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Nelle Lonza
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog doc. dr. sc. Irene Ipšić, voditeljice poslijediplomskog
doktorskog studija „Povijest stanovništva“ za imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada poslijediplomandice
Darije Stanić od 21. listopada 2020.
Uvodno izvješće:N. Burum

Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada „Samoubojstva u Dubrovniku od 1667. do 1918. godine“
poslijediplomanadice na poslijediplomskom doktorskom studiju „Povijest stanovništva“ Darije Stanić, pod
mentorstvom prof. dr. sc. Nelle Lonza, u sastavu:
izv. prof. dr. sc. Gordan Ravančić (Hrvatski institut za povijest), predsjednik,
prof. dr. sc. Vesna Miović (Zavod za povijesne znanosti HAZU Dubrovnik), članica,
doc. dr. sc. Rina Kralj Brassard (Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku), članica.
d)
Donošenje odluke o imenovanju povjerenstava za ocjenu doktorskog rada poslijediplomanda na
poslijediplomskom doktorskom studiju „Povijest stanovništva“ Tonija Ćosića „Uloga imigracija u inicijalnoj fazi
demografske tranzicije na primjeru grada Zagreba od 1860. do 1900. godine“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Božene
Vranješ – Šoljan
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog doc. dr. sc. Irene Ipšić, voditeljice poslijediplomskog
doktorskog studija „Povijest stanovništva“ za imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada poslijediplomandice
Radmile Šutalo od 21. listopada 2020.
Uvodno izvješće:N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada „Uloga imigracija u inicijalnoj fazi demografske tranzicije na
primjeru grada Zagreba od 1860. do 1900. godine“ poslijediplomanda na poslijediplomskom doktorskom studiju
„Povijest stanovništva“ Tonija Ćosića, pod mentorstvom prof. dr. sc. Božene Vranješ – Šoljan, u sastavu:
doc. dr. sc. Nikola Anušić (Filozofski fakultet Sveučilišta U Zagrebu), predsjednik,
izv. prof. dr. sc. Roko Mišetić (Odjel za sociologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta), član,
doc. dr. sc. Irena Ipšić (Sveučilište u Dubrovniku), članica.

ad 8.

Donošenje odluke o imenovanju zamjenika povjerljive osobe Sveučilišta u Dubrovniku

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Mateja Trpina, dipl. iur., povjerljive osobe Sveučilišta u
Dubrovniku za imenovanje njegove zamjenice i prijedlog odluke Senata o imenovanju zamjenice povjerljive osobe
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Anđelka Marinović, dipl. oec., raspoređena na poslove položaja I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica
(voditelj Ureda za kadrovske poslove) imenuje se zamjenicom povjerljive osobe Sveučilišta u Dubrovniku za
unutarnje prijavljivanje nepravilnosti.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 9.

Analiza rezultata ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti u akademskoj 2019. / 2020. godini

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Analiza rezultata ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti u akademskoj
2019. / 2020. godini
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
U raspravi su sudjelovali: I. Čelić i N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prima se na znanje Analiza rezultata ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti u akademskoj 2019. / 2020. godini.

ad 10. Donošenje odluke o izdavanju e - udžbenika „Oftamologija za studij Sestrinstva“, autorice doc. dr. sc.
Antonele Gverović Antunica
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Povjerenstva za znanstveno nastavnu literaturu Sveučilišta u
Dubrovniku, od 29. rujna 2020.
Uvodno izvješće: M. Pećarević

Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaća se izdavanje e – udžbenika „Oftamologija za studij Sestrinstva“, autorice doc. dr. sc. Antonele Gverović
Antunica.
ad 11.
Donošenje odluke o imenovanju dva člana Izbornog povjerenstva i tri člana Povjerenstva za prigovore, a za
provedbu dopunskih izbora studentskih predstavnika u Skupštinu Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog odluke Senata za imenovanje članova Izbornog povjerenstva i
Povjerenstva za prigovore iz redova nastavnika Sveučilišta u Dubrovniku, a radi provedbe dopunskih studentskih izbora i
Izvadak iz Pravilnika o provedbi studentskih izbora za studentske predstavnike u Skupštini Studentskog zbora Sveučilišta u
Dubrovniku
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Predlaže se rektoru Sveučilišta u Dubrovniku da u povjerenstva za provedbu dopunskih studentskih izbora za
Skupštinu Studentskog zbora koji će se održati 23. studenoga 2020., iz redova nastavnika Sveučilišta u Dubrovniku
imenuje:
a) u Izborno povjerenstvo:
- doc. dr. sc. Deana Kontića za predsjednika, a Danielu Falkoni Mjehović, prof. za njegovu zamjenicu,
- doc. dr. sc. Stijepa Letunića, za člana, a doc. dr. sc. Srđana Vujičića za njegovog zamjenika
b) u Povjerenstvo za prigovore:
- doc. dr. sc. Alena Brkovića, za predsjednika, a izv. prof. dr. sc. Adrianu Lipovac za njegovu zamjenicu
- doc. dr. art. Kristinu Kojan Goluža, za članicu, a doc. dr. art. Iris Lobaš Kukavičić za njezinu zamjenicu
- doc. dr. sc. Kruna Bonačića za člana, a doc. dr. sc. Jasenku Maslek za njegovu zamjenicu.
ad 12.
a) Donošenje odluke o izboru jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za umjetničko
područje, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija – restauracija, smjer drvo (7.04.09)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Povjerenstva
objavljenom u NN 75/20
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku

za provedbu postupka po Natječaju

Mihael Štengl, mag. art., izabire se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za umjetničko područje, polje
likovne umjetnosti, grana konzervacija – restauracija, smjer drvo (7.04.09) na Sveučilištu u Dubrovniku
b) Donošenje odluke o izboru jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje
društvenih znanosti, polje komunikacijske i informacijske znanosti (5.04)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka po Natječaju
objavljenom u NN 75/20
Uvodno izvješće: N. Burum
U raspravi su sudjelovali: P. Maldini, D. Pauković, N. Burum, M. Miličević, N. Antolović, Ž. Koboević, R. Garić i I.
Đurđević Tomaš
Senat je sa šesnaest glasova „za“, uz jedan suzdržan glas (P. Maldini) donio
Odluku
Sandra Buratović Maštrapa, mag. rel. publ., izabire se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje
društvenih znanosti, polje komunikacijske i informacijske znanosti (5.04) na Sveučilištu u Dubrovniku

ad 13.
Donošenje odluke o izboru Ane Bitanga, struč. spec. oec., u naslovno nastavno zvanje predavača za
znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju
objevljenom u NN 28/20 i Izvješće Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja Ane Bitanga održanog 15. listopada 2020.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Ana Bitanga, struč. spec. oec., izabire se u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih
znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07) na Sveučilištu u Dubrovniku.
ad 14. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda
za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti (1.07.)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Odjela za akvakulturu za raspisivanje natječaja,
od 6. listopada 2020.
Uvodno izvješće: N. Burum
U raspravi su sudjelovali: M. Miličević, I. Đurđević Tomaš, N. Burum, N. Stojčić, A. Marinović, Ž. Koboević i S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za
znanstveno područje prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti (1.07.)

ad 15.
Donošenje odluke u vezi s natječajem za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog
područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment (5.01.04), objavljenog u NN 67/20 .
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu dostavljeno je Mišljenje Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju
objavljenom u NN 67/20
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Poništava se natječaj za izbor jednog izvršitelja u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja
društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment (5.01.04), objavljen u NN 67/20.
2. Raspisuje se natječaj za izbor jednog izvršitelja u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja
društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment (5.01.04).

Zaključeno u 14,40 sati.
Predsjednik Senata
prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor, v.r.
Zapisnik sastavio:
Dalibor Ivušić, dipl. iur., v.r.

