Sveučilište u Dubrovniku
Senat
Broj: 1565-1/20
U Dubrovniku, 16. prosinca 2020.

Zapisnik
sa 170. sjednice Senata održane elektroničkim putem (platforma Zoom) 16. prosinca 2020., s početkom u 13:00 sati
Nazočni članovi Senata: Antolović, N., Besjedica, T., Bilas, T., Bratoš Cetinić, A., Bulum, B., Dobroslavić, T., Brautović,
M., Burum, N., Emanuele, L., Garić, R., Koboević, Ž., Lobaš Kukavičić, I., Miličević, M., Pauković, D., Šuman Tolić, M.,
Vojvodić, K. i Žubrinić, K.
Odsutni: Čelić, I., Đurđević–Tomaš, I. i Milić Beran, I.
Sjednici su nazočili: prorektorica za međunarodnu suradnju i znanost Pečarević, M., prorektor za poslovanje Stojčić, N.,
prorektorica za studije i studente Žaja Vrbica, S., voditeljica studija „Sestrinstvo“ i „Kliničko sestrinstvo“ S. Zoranić,
voditeljica studija Povijest Jadrana i Mediterana M. Gjurašić, predstojnica Zavoda za mediteranske kulture Marić, M., glavni
tajnik Ivušić, D., Voditelj Ureda za kvalitetu Trpin, M., voditeljica Ureda za kadrovske poslove Marinović, A. i studentski
pravobranitelj Omerčahić, A.
Senat je jednoglasno donio sljedeći
Dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

Usvajanje zapisnika sa 169. sjednice Senata održane 25. studenoga 2020.
Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 25. studenoga do 16. prosinca 2020.
Donošenje odluke o prihvaćanju:
a) Financijskog plana Sveučilišta u Dubrovniku za 2021. godinu i projekcija Planova za 2022. i 2023. godinu
b) Financijskog plana Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku za 2021. godinu
Donošenje Plana ljudskih resursa za 2021. godinu
Donošenje Plana izdavačke djelatnosti za 2021. godinu
Donošenje Odluke o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus prof. dr. sc. Đuru Beniću, redovitom profesoru u
trajnom zvanju, u mirovini
Dodjela godišnjih priznanja Sveučilišta u Dubrovniku za 2020. godinu
Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o imenovanju voditelja studija, studijskih programa i
programa cjeloživotnog učenja na Sveučilištu u Dubrovniku
Donošenje odluke o iznosu naknada na PDS “Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju“
Donošenje odluke o imenovanju Vijeća studija Povijest Jadrana i Mediterana
Donošenje Odluke o imenovanju uredništva časopisa „Ekonomska misao i praksa“
Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja u okviru postupka izbora dr. sc.
Ljiljane Betice Radić u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje biomedicine i zdravstva,
polje kliničke medicinske znanosti, grana infektologija (3.02.07)
Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju objavljenom u Narodnim novinama
br. 113/20, za izbor u nastavno zvanje i radno mjesto predavača u nepunom radnom vremenu (30% punog radnog
vremena ) za znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije (5.05.03.)
Donošenje odluke o izboru dr. sc. Ane Bakija Konsuo, dr. med., u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto
izvanrednog profesora (dopunski radni odnos – 20%) za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke
medicinske znanosti, grana dermatovenerologija (3.02.02)
Donošenje odluke o izboru:
a) dr. sc. Minele Fulurija Vučić u naslovno znanstveno nastavno zvanje docentice za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje povijest (6.04)
b) dr. sc. Velibora Puzovića u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno nastavno područje
biomedicine i zdravstva, polje kliničkih i medicinskih znanosti, grana patologija (3.02.23)
c) dr. sc. Milka Padovana u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno nastavno područje
biomedicine i zdravstva, polje kliničkih i medicinskih znanosti, grana urologija (3.02.28)
d) Zorana Jablanova, univ. spec. med. iur., u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje
društvenih znanosti, polje pravo, grana radno i socijalno pravo (5.02.09)
Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje politologija, grana međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost ( 5.03.04)
Donošenje odluke o prijedlogu kandidata za Godišnju nagradu za znanost za značajno znanstveno dostignuće.

ad 1.

Usvajanje zapisnika sa 169. sjednice Senata održane 25. studenoga 2020.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Zapisnik sa 169. sjednice Senata.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prihvaća se Zapisnik sa 169. sjednice Senata održane 25. studenoga 2020.
ad 2.

Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 25. studenoga do 16. prosinca 2020.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je pisano Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 25.
studenoga do 16. prosinca 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 25. studenoga do 16.
prosinca 2020.
ad 3.
a) Donošenje odluke o prihvaćanju Financijskog plana Sveučilišta u Dubrovniku za 2021. godinu i projekcija
Financijskih planova za 2022. i 2023. godinu
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Financijskog plana za 2021. godinu i projekcije Financijskih
planova za 2020. i 2023. godinu
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Donosi se Financijski plan Sveučilišta u Dubrovniku za 2021. godinu s projekcijom Financijskih planova za 2022. i
2023. godinu.
Financijski plan Sveučilišta u Dubrovniku za 2021. godinu s projekcijama Financijskih planova za 2022. i 2023. godinu
prilažu se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.
b) Donošenje odluke o prihvaćanju Financijskog plana Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku za 2021. godinu
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Financijskog plana Studentskog zbora Sveučilišta u
Dubrovniku za 2021. godinu
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Donosi se Financijski plan Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku za 2021. godinu.
Financijski plan Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku za 2021. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
ad 4.

Donošenje Plana ljudskih resursa za 2021. godinu

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Plana upravljanja ljudskim resursima za 2021. godinu.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
U raspravi su sudjelovali: N. Burum, Ž. Koboević i N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Donosi se Plan upravljanja ljudskim resursima Sveučilišta u Dubrovniku za 2021. godinu kako slijedi:

SVEUČILIŠNI ODJEL
POMORSKI ODJEL

INSTITUT ZA MORE I PRIOBALJE

ODJEL ZA EKONOMIJU I POSLOVNU
EKONOMIJU

ODJEL ZA AKVAKULTURU

1 zaposlenik u znanstveno‐nastavnom zvanju redovitog
profesora u trajnom zvanju
2 zaposlenika u znanstveno‐nastavnom zvanju izvanrednog
profesora

ODJEL ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNARSTVO

2 zaposlenika u znanstveno‐nastavnom zvanju izvanrednog
profesora
2 zaposlenika u znanstveno‐nastavnom zvanju docenta
i zapošljavanje poslijedoktoranda zamjena za sporazumni
raskid (D. Lujo)
5 zaposlenika u umjetničko‐nastavnom zvanju docenta
1 zaposlenik u umjetničko‐nastavnom zvanju izvanrednog
profesora
1 zaposlenik stjecanje doktorata znanosti
2 zaposlenika u znanstveno‐nastavno zvanje izvanrednog
profesora
1 zaposlenik reizbor u znanstveno‐nastavno zvanje
izvanrednog profesora
zapošljavanje jednog asistenta zamjena za mirovinu (S. Batoš)

ODJEL ZA UMJETNOST I RESTAURACIJU

STUDIJ SESTRINSTVA
ODJEL ZA KOMUNIKOLOGIJU

ad 5.

NAPREDOVANJE ZAPOSLENIKA
2 zaposlenika u znanstveno‐nastavnom zvanju izvanrednog
profesora
4 zaposlenika u znanstveno‐nastavnom zvanju docenta
1 zaposlenik u nastavnom zvanju višeg predavača
2 zaposlenika u znanstvenom zvanju višeg znanstvenog
suradnika
i zapošljavanje dva asistenta zamjena za mirovinu
(V. Onofri)
3 zaposlenika u znanstveno‐nastavnom zvanju redovitog
profesora
2 zaposlenika u znanstveno‐nastavnom zvanju izvanrednog
profesora i
zapošljavanje jednog asistenta zamjena za mirovinu
(I. Šperanda)

Donošenje Plana izdavačke djelatnosti za 2021. godinu

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Povjerenstva za znanstveno nastavnu literaturu za donošenje
Plana izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Dubrovniku za 2021. godinu
Uvodno izvješće:M. Pećarević
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Donosi se Plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Dubrovniku za 2021. godinu kako slijedi:
1. Sveučilišni godišnjak, urednik: prof. dr. sc. Nikša Burum, e-izdanje.
2. Znanstveni časopis Ekonomska misao i praksa, urednik: izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić, tiskano izdanje.
Naklada: 400 primjeraka (2 broja x 200 primjeraka)
3. Znanstveni časopis za more i pomorstvo Naše more, urednik: prof. dr. sc. Srećko Krile, tiskano izdanje.
Naklada: 1000 primjeraka (3 broja x 300 primjeraka, special issue x 100 primjeraka)
4. Znanstveni časopis DIEM – Dubrovnik International Economic Meeting, urednik: prof. dr. sc. Ivona Vrdoljak
Raguž, e-izdanje.
5. Časopis Suvremeni Mediteran, urednik: izv. prof. dr. sc. Davor Pauković, e-izdanje.
6. Prof. dr. sc. Ivana Pavlić i sur. Formiranje integrirane turističke destinacije (Dubrovačko primorje, otok Mljet, Grad
Korčula i Smokvica) - u sklopu projekta „Ruralna, poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija“, monografija će biti
dio izborne literature za predmete: Uvod u turizam, Posebni oblici turizma, Istraživanje turističkih tržišta, Marketing u
turizmu, tiskano i e-izdanje. Naklada: 50 primjeraka.
7. 70 godišnjica Instituta, monografija, urednici: dr. sc. Mirna Batistić i prof. dr. sc. Nenad Jasprica, tiskano izdanje.
Naklada: 130 primjeraka.
8. Prof. dr. sc. Mato Brautović Povijest interneta u Hrvatskoj: Izvorišta i prvo desetljeće, znanstvena knjiga će biti dio
obvezne literature za predmete: Novi mediji; Teorija novih medija (po prijedlogu Odjela za komunikologiju), tiskano
izdanje. Naklada: 200 primjeraka.

9. Zbornik s konferencije International Conference of Maritime Science & Technology NAŠE MORE 2021., eizdanje.
10. Zbornik s konferencije DIEM – Dubrovnik International Economic Meeting 2021., urednica: prof. dr. sc. Ivona
Vrdoljak Raguž, tiskano izdanje. Naklada: 200 primjeraka.
11. Doc. dr. sc. Danijela Jemo Praktikum za konzerviranje-restauriranje tekstila, udžbenik će biti dio obvezne literature za
predmete: Uvod u specijalistička usmjerenja-Tekstil, Konzerviranje i restauriranje tekstila II., Konzerviranje i
restauriranje tekstila III. i Konzerviranje i restauriranje i tekstila IV., e-izdanje.
12. Mr. sc. Silvija Batoš One Language - Many Cultures, sveučilišni priručnik će biti dio obvezne literature za predmete:
Engleski jezik za studij Mediji i kultura društva, e-izdanje.
13. Doc. dr. sc. Mara Marić (suizdavaštvo s Maticom Hrvatskom, ogranak Dubrovnik) Maximilian's Garden on the
Island Lokrum, znanstvena knjiga na engleskom jeziku namjenjena inozemnim studentima, znanstvenicima,
zainteresiranom čitateljstvu, te će biti dio obvezne literature za izborne predmete: Povijesni vrtovi Mediterana, Zaštita i
obnova vrtne baštine, tiskano izdanje. Naklada: 250 primjeraka.
14. Prof. dr. sc. Ivana Pavlić, doc. dr. sc. Ana Portolan, doc. dr. sc. Barbara Puh Stavovi lokalnog stanovništva o
učincima turizma na turističku destinaciju, monografija će biti dio izborne literature za predmete: Istraživanje turističkih
tržišta i Marketinško istraživanje, tiskano izdanje.Naklada: 150 primjeraka.
15. Doc. dr. sc. Mara Marić (suizdavaštvo s Maticom Hrvatskom, ogranak Dubrovnik) Perivoji meksičkog cara
Maksimiljana I. Habsburškog na otoku Lokrumu, znanstvena knjiga će biti dio obvezne literature za predmete: Vrtna
umjetnost-zaštita i obnova; Povijesni vrtovi Mediterana, tiskano izdanje. Naklada: 300 primjeraka.
16. Izv. prof. dr. sc. Marko Margaritoni, dr. med. prim. i sur. Kirurgija i kliničko sestrinstvo, udžbenik će biti dio
obvezne literature za predmete: Kirurgija u kliničkom sestrinstvu; Ortopedija i traumatologija; Urologija; Kirurgija,
traumatologija, ortopedija, tiskano izdanje. Naklada: 300 primjeraka.
17. Doc. dr. sc. Dubravka Bartolek Hamp, dr. med. i sur. Bol u kliničkoj praksi, udžbenik će biti dio obvezne literature
za predmete: Ublažavanje boli; Terapija boli, tiskano izdanje. Naklada: 100 primjeraka.
Ovoj odluci prilaže se procjena troškova za sva izdanja predviđena Planom.
ad 6. Donošenje Odluke o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus prof. dr. sc. Đuru Beniću, redovitom
profesoru u trajnom zvanju, u mirovini
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće s mišljenjem Povjerenstva za provedbu postupka dodjele
počasnog zvanja professor emeritus
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prof. dr. sc. Đuru Beniću, redovitom profesoru u trajnom zvanju, u mirovini, dodjeljuje se počasno zvanje professor
emeritus na Sveučilištu u Dubrovniku.
ad 7.

Dodjela godišnjih priznanja Sveučilišta u Dubrovniku za 2020. godinu

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je tablični prikaz prijedloga za dodjelu godišnjih priznanja sastavljen na
temelju prijedloga sveučilišnih sastavnica, prijedloga za dodjelu prtiznanja u pratećim službama i prijedloga za dodjelu
priznanja nastalih pregledom znanstvenim baza podataka i evidencija Sveučilišta.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o dodjeli godišnjih priznanja
I.
Godišnja priznanja za ostvarene rezultate rada i uspješnost u radu tijekom 2020. godine, Sveučilište u Dubrovniku
dodjeljuje:
a) Na prijedlog sveučilišnih sastavnica:
1. prof. dr. sc. Vlasti Bartulović (Odjel za akvakulturu) za izvrsnost u nastavnom radu,
2. izv. prof. dr. sc. Marijani Pećarević (Odjel za akvakulturu) za izvrsnost u znanstveno – istraživačkom radu,
3. izv. prof. dr. sc. Iris Mihajlović (Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju) za postignuća u radu sa studentima i
nagradu na konferenciji,
4. Stjepanu Srhoju (Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju) za znanstveno istraživački rad koji je nagrađen s više
nacionalnih i međunarodnih nagrada među kojima je i Državna nagrada za znanost,
5. dr. sc. Dinki Lale (Odjel za elektrotehniku i računarstvo) za postignuća u nastavi, promociji i radu na projektima,

6. izv. prof. dr. sc. Davoru Paukoviću (Odjel za komunikologiju) za unapređenje kvalitete nastavnog procesa na
Odjelu,
7. doc. dr. sc. Mariji Gjurašić (Studij Povijest Jadrana i Mediterana) za znanstveni doprinos objavom knjige
8. doc. dr. art. Iris Lobaš Kukavičić i dr. sc. Margariti Bego (Odjel za umjetnost i restauraciju) za rad na projektu
recikliranART i aktivnom sudjelovanju u obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.
b) Prateće službe Sveučilišta:
1. Jeleni Dubelj (tajništvo Pomorskog odjela) za osobit doprinos u vođenju administrativnih poslova na Odjelu,
2. Mišku Šanji (Zavod za mediteranske kulture) za predan rad i osobito zalaganje u poslovanju ZMK tijekom
lockdown-a uzrokovanog pandemijom COVID 19, u proljeće 2020. i
3. Članovima tima za provedbu projekta „Kompleks studentskog doma u Dubrovniku“: izv. prof. dr. sc. Nebojši
Stojčiću, Jeleni Čoić, dip. oec., Božu Tomiću, dipl. ing., Miši Galjufu, dipl. oec. – zaposlenicima Sveučilišta u
Dubrovniku te mr. sc. Marku Potrebici i Mariji Žuvelek, mag. oec., zaposlenicima Studentskog centra Dubrovnik
kao posebne sastavnice Sveučilišta u Dubrovniku.
c) Priznanja temeljem ostvarenja utvrđenih uvidom u znanstvene baze podataka i sveučilišne evidencije
1. prof. dr. sc. Branku Glamuzini za 2 rada u Q1 bazama i 1 u Q2 (prirodne znanosti),
2. prof. dr. sc. Vlatku Lipovcu za 2 Q1 rada (tehničke znanosti),
3. izv. prof. dr. sc. Nebojši Stojčiću za 4 Q1 rada i 1 Q2 rad (društvene znanosti),
4. doc. dr. sc. Krunu Bonačiću za 2 Q1 rada (biotehnologija),
5. izv. prof. dr. sc. Nebojši Stojčiću za najcitiraniji znanstveni rad Sveučilišta u Dubrovniku u 2020. godini ( 31 citat),
6. prof. dr. sc. Branku Glamuzini za sveukupnu naveću citiranost u 2020. godini ( 78 citata),
7. izv. prof. dr. sc. Marijani Pećarević za najvišu financijsku vrijednost znanstveno istraživačkog projekta donesenog
na Sveučilište (Projekt Protect AS – 2.723.062,13 kuna) i
8. dr. sc. Nenadu Antoloviuću, višem znanstvenom suradniku za najvišu financijsku vrijednost stručnog projekta
doneseneog na Sveučilište (projekt Exchange – 10.823.550,40 kuna).
II.
Dobitnicima godišnjih priznanja uručit će se povelje, a novčane nagrade uplatit će se na njihov račun.
Dobitnicima godišnjih priznanja isplatit će se nagrada u neto iznosima od po 500,00 kuna svakome, neoporezivo, osim
mr. sc. Marku Potrebici i Mariji Žuvelek, kojima će se kao zaposlenicima Studentskog centra Dubrovnik kao posebne
sastavnice Sveučilišta, nagrade u navedenom iznosu isplatiti uz obračun doprinosa.
Dobitnicima godišnjih priznanja u više kategorija, isplaćuje se samo jedna novčana nagrada u iznosu navedenom u
točki II. ove Odluke.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Za provedbu ove Odluke zadužuju se Služba za marketing (dodjela povelja) i Financijsko računovodstvena služba
Sveučilišta (uplata novčanih iznosa nagrade).

ad 8.
Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o imenovanju voditelja studija, studijskih
programa i programa cjeloživotnog učenja na Sveučilištu u Dubrovniku
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o
imenovanju voditelja studija, studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja na Sveučilištu u Dubrovniku, s
obrazloženjem

Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Pravilnik
o izmjenama i dopunama Pravilnika o imenovanju voditelja studija, studijskih programa
i programa cjeloživotnog učenja na Sveučilištu u Dubrovniku
Članak 1.
Naziv Pravilnika o imenovanju voditelja studija, studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja na Sveučilištu
u Dubrovniku (dalje u tekstu: Pravilnik), koji je donio Senat Sveučilišta u Dubrovniku na 150. sjednici održanoj 27.
lipnja 2018., mijenja se i glasi: „Pravilnik o voditeljima studija, studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja
na Sveučilištu u Dubrovniku.“
Članak 2.
(1) U članku 1. Pravilnika, mijenja se stavak 1. i glasi:
„Pravilnikom o voditeljima studija, studijskih programa unutar sveučilišnih odjela i programa cjeloživotnog učenja
na Sveučilištu u Dubrovniku (dalje u tekstu: Pravilnik) uređuju se uvjeti imenovanja i razrješenja, poslovi,
odgovornosti i naknade za voditelje:
- preddiplomskih sveučilišnih i stručnih studija te diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih
studija izvan odjela i na odjelima u osnivanju (dalje u tekstu: voditelj studija),
- preddiplomskih sveučilišnih i stručnih, diplomskih sveučilišnih i specijalističkih studijskih diplomskih stručnih
studija unutar sveučilišnih odjela (dalje u tekstu: voditelj studijskih programa) i
- programa cjeloživotnog učenja (dalje u tekstu: voditelj programa cjeloživotnog učenja),
koji se ustrojavaju i izvode na Sveučilištu u Dubrovniku.“
(2) Iza stavka 1. članka 1. Pravilnika, uvodi se novi stavak 2. koji glasi:
„Vođenje poslijediplomskih specijalističkih i poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija na Sveučilištu u
Dubrovniku, uređuje se posebnim općim aktima.“
(3) Dosadašnji stavak 2. članka 1. Pravilnika, postaje stavak 3.
Članak 3.
U članku 2. Pravilnika, stavak 5. mijenja se i glasi:
„(5) Mandat voditelja studija traje dvije godine i može se jednom uzastopno ponoviti, a mandat voditelja studija u
osnivanju i studija unutar odjela u osnivanju traje dvije godine i može se ponavljati.“
Članak 4.
(1) U članku 7. Pravilnika, stavak 5. mijenja se i glasi:
„Voditelja studijskog programa imenuje Senat na prijedlog pročelnika odjela, uz suglasnost rektora, a za razdoblje
trajanja mandata pročelnika odjela.“
(2) U članku 7. stavak 9. se briše.
Članak 5.
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
(2) Vršitelji dužnosti voditelja studijskih programa, kojima je mandat produžen u skladu s odlukom Senata
donesenom na 165. sjednici održanoj 27. svibnja 2020., obavljat će te poslove do isteka mandata sadašnjim
pročelnicima odjela.
Članak 6.
Zadužuje se Povjerenstvo za izradu pročišćenih tekstova da izradi pročišćeni tekst Pravilnika i objavi ga na službenim
internetskim stranicama Sveučilišta u Dubrovniku.
ad 9.

Donošenje odluke o iznosu naknada na PDS “Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju“

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o visini i načinu plaćanja naknada na
poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju „Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju“
Uvodno izvješće: N. Stojčić

Senat je jednoglasno donio
Odluku
o visini i načinu plaćanja naknada na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju
„Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju“
I.
Ovom Odlukom utvrđuju se visina i način plaćanja naknada na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom)
studiju „Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju“ (u daljnjem tekstu: Doktorski studij).
Visina naknada
II.
Naknada za jedan sat održane nastave na Doktorskom studiju iznosi 700,00 kuna bruto.
III.
Naknada za obavljeni rad mentorskog tima na Doktorskom studiju iznosi 8.000,00 kuna bruto, dijeli se na članove
mentorskog tima u jednakim dijelovima te se isplaćuje nakon što student obrani doktorski rad.
IV.
Naknada za članove Povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada na Doktorskom studiju iznosi:
 predsjednik povjerenstva: 4.000,00 kuna bruto
 prvi i drugi član Povjerenstva: po 2.000,00 kuna bruto.
Ovlašćuje se Vijeće Doktorskog studija da u slučaju proširenja i/ili promjene sastava članova povjerenstva iz
prethodnog stavka posebnom odlukom utvrdi način raspodjele predviđene ukupne naknade iz prethodnog stavka.
V.
Naknada za obavljanje poslova voditelja Doktorskog studija i zamjenika voditelja Doktorskog studija iznosi mjesečno
po 1.000,00 kuna bruto.
VI.
Naknada članovima Vijeća Doktorskog studija, koji obavljaju poslove temeljem funkcije na matičnoj ustanovi ili
imenovanja, iznosi mjesečno po 700,00 kuna bruto.
Način plaćanja naknada
VII.
Sredstva za isplatu naknada iz ove Odluke osiguravaju se iz školarina studenata upisanih na Doktorski studij.
VIII.
Na kraju svakog semestra voditelj Doktorskog studija je dužan dostaviti Službi za financijsko–knjigovodstvene i
računovodstvene poslove izvještaj o održanoj nastavi koji obvezno sadrži nazive izvedenih kolegija, ukupan broj sati
nastave po svim nastavnicima koji su tom semestru izvodili nastavu na Doktorskom studiju i pripadajući obračun
naknada za održanu nastavu.
Naknade članovima mentorskog tima, povjerenstva za ocjenu i obranu, voditelju, zamjeniku voditelja i članovima
Vijeća Doktorskog studija isplaćuju se periodički temeljem izvještaja voditelja Doktorskog studija koji obvezno
sadrži popis nastavnika, obavljene poslove, vremensko razdoblje, pripadajući obračun naknada te drugu relevantnu
dokumentaciju.
IX.
Služba za financijsko–knjigovodstvene i računovodstvene poslove isplaćuje naknade iz ove Odluke sukladno nalogu
voditelja Doktorskog studija uz uvažavanje dinamike priljeva sredstava te u okviru raspoloživih sredstava tog studija.
Naknade iz ove Odluke isplaćuju se:
 nastavnicima Sveučilišta u Dubrovniku kao dodatak na plaću u korist njihovog IBAN-a
 nastavnicima Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Fakultet) na račun Fakulteta,
a na temelju ispostavljenog računa Fakulteta
 ostalim nastavnicima u skladu s posebnim ugovorom.
X.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od akademske 2020./2021. godine.

ad 10.

Donošenje odluke o imenovanju Vijeća studija Povijest Jadrana i Mediterana

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o imenovanju Vijeća studija Povijest Jadrana i
Mediterana
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o imenovanju Vijeća studija Povijest Jadrana i Mediterana
1. Imenuje se Vijeće studija „Povijest Jadrana i Mediterana“ za razdoblje od dvije godine, u sastavu:
doc. dr. sc. Marija Gjurašić, predsjednica,
doc. dr. sc. Irena Ipšić, članica,
doc. dr. sc. Marinko Marić, član,
doc. dr. sc. Jasenka Maslek, članica i
Đivo Testen, predstavnik studenata, član.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
ad 11.

Donošenje Odluke o imenovanju uredništva časopisa „Ekonomska misao i praksa“

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog glavnog urednika časopisa Ekonomska misao i praksa za
imenovanje uredništva tog časopisa
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o imenovanju uredništva časopisa Ekonomska misao i praksa
1. Imenuje se uredništvo znanstvenog časopisa Sveučilišta u Dubrovniku „Ekonomska misao i praksa“, u sastavu:
izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić, glavni i odgovorni urednik
izv. prof. dr. sc. Katija Vojvodić, mlađa urednica
prof. dr. sc. Ivana Pavlić, pomoćna urednica
izv. prof. dr. sc. Perica Vojinić, pomoćna urednica
izv. prof. dr. sc. Tonći Svilokos, pomoćni urednik
2. Uredništvu će u radu pomagati tajnica časopisa Davorka Turčinović, mag. oec.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a mandat članova uredništva traje do isteka mandata glavnog
urednika, odnosno najkasnije do 30. rujna 2023.
ad 12.
Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja u okviru postupka izbora dr.
sc. Ljiljane Betice Radić u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje biomedicine i
zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana infektologija (3.02.07)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva, polje
temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne medicine i
farmacije od 21. listopada 2020. o izboru dr. sc. Ljiljane Betica Radić u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, Mišljenje
Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 20. studenoga 2020. i
prijedlog Vijeća studija Sestrinstvo i Kliničko sestrinstvo za imenovanje Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja dr. sc.
Ljiljane Betice Radić u okviru njenog postupka izbora u naslovno zvanje docenta
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o imenovanju Povjerenstva
1. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u postupku izbora dr. sc. Ljiljane Betice Radić u
naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke
medicinske znanosti, grana infektologija (3.02.07) a po natječaju objavljenom u Narodnim novinama br. 16 od 12.
veljače 2020., u sastavu:

prof. dr. sc. Miro Morović, dr. med., predsjednik, Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strosmayera
u Osijeku,
prof. dr. sc. Ivo Ivić , dr. med., član, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu,
doc. dr. sc. Sanda Tešanović, dr. med., članica, Sveučilište u Dubrovniku.
2. Povjerenstvo će nakon održanog nastupnog predavanja dostaviti Senatu izvješće s ocjenom i mišljenjem.
ad 13.
Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju objavljenom u Narodnim
novinama br. 113/20, za izbor u nastavno zvanje i radno mjesto predavača u nepunom radnom vremenu (30%
punog radnog vremena ) za znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije
(5.05.03.)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po
natječaju
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o imenovanju Povjerenstva
1. Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju objavljenom u Narodnim novinama br. 113/20. od 16.
listopada 2020., za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača u nepunom radnom vremenu (30% punog
radnog vremena) za znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije (5.05:03), u
sastavu:
Sanja Zoranić, mag. soc. geront., predsjednica,
Vedrana Iveta, dipl med. techn., članica,
doc. dr. sc. Ana Bakija Konsuo, dr. med., članica.
2. Povjerenstvo se obvezuje provesti postupak, utvrditi ispunjava li kandidatkinja propisane uvjete te dostaviti Senatu
izvješće s ocjenom i mišljenjem.
ad 14. Donošenje odluke o izboru dr. sc. Ane Bakija Konsuo, dr. med., u znanstveno nastavno zvanje i na radno
mjesto izvanrednog profesora (dopunski radni odnos – 20%) za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje
kliničke medicinske znanosti, grana dermatovenerologija (3.02.02)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva, polje
temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne medicine i
farmacije od 21. listopada 2020. o izboru dr. sc. Ane Bakija-Konsuo u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, i
Izvješće Povjerenstva Fakultetskog vijeća s mišljenjem o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora (nastavna komponenta) za
izbor dr. sc. Ane Bakija Konsuo u naslovno znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora, od 13. studenoga 2020.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Ana Bakija Konsuo, dr. med., izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog
profesora (dopunski radni odnos – 20%) za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske
znanosti, grana dermatovenerologija (3.02.02) na Sveučilištu u Dubrovniku.
S dr. sc. Anom Bakija Konsuo sklopit će se ugovor o radu za dopunski radni odnos, s nepunim radnim vremenom ( 20%).
ad 15.
a) Donošenje odluke o izboru dr. sc. Minele Fulurija Vučić u naslovno znanstveno nastavno zvanje docentice za
znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest (6.04)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti, polje
povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije, znanosti o umjetnosti, etnologije i antropologije o izboru dr. sc. Minele Fulurija
Vučić u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, od 21. ožujka 2019., Izvješće Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta
(nastavna i stručna komponenta)i ocjenu nastupnog predavanja u okviru postupka izbora dr. sc. Minele Fulurija Vučić u
naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta, od 25. studenoga 2020.
Uvodno izvješće: N. Burum

Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Minela Fulurija Vučić izabire se u naslovno znanstveno nastavno zvanje docentice za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje povijest (6.04) na Sveučilištu u Dubrovniku.
b) Donošenje odluke o izboru dr. sc. Velibora Puzovića u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno
nastavno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničkih i medicinskih znanosti, grana patologija (3.02.23)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su:Odluka Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva, polje
temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne medicine i
farmacije od 10. srpnja 2019. o izboru dr. sc.Velibora Puzovića u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, Izvješće
Povjerenstva Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Osijeku s mišljenjem o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora
(nastavna komponenta) za izbor dr. sc. Velibora Puzovića u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta, od 23. siječnja
2020., Mišljenje Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 28. siječnja
2020.o ispunjavanju uvjeta za izbor u naslovno zvanje docenta i Zapisnik o održanom nastupnom predavanju dr. sc. Velibora
Puzovića od 11. prosinca 2020.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Velibor Puzović izabire se u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno nastavno područje
biomedicine i zdravstva, polje kliničkih i medicinskih znanosti, grana patologija (3.02.23) na Sveučilištu u
Dubrovniku.
c) Donošenje odluke o izboru dr. sc. Milka Padovana u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno
nastavno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničkih i medicinskih znanosti, grana urologija (3.02.28)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva, polje
temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne medicine i
farmacije od 17. travnja 2019. o izboru dr. sc. Milka Padovana u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, Izvješće
Povjerenstva Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Osijeku s mišljenjem o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora
(nastavna komponenta) za izbor dr. sc. Milka Padovana u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta, od 23. siječnja
2020., Mišljenje Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 28. siječnja
2020.o ispunjavanju uvjeta za izbor u naslovno zvanje docenta i Zapisnik o održanom nastupnom predavanju dr. sc. Milka
Padovana od 4. prosinca 2020.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Milko Padovan izabire se u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno nastavno područje
biomedicine i zdravstva, polje kliničkih i medicinskih znanosti, grana urologija (3.02.28).
d) Donošenje odluke o izboru Zorana Jablanova, univ. spec. med. iur., u naslovno nastavno zvanje predavača za
znanstveno područje društvenih znanosti, polje pravo, grana radno i socijalno pravo (5.02.09)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su:Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka izbora Zorana Jablanova
u naslovno nastavno zvanje predavača od 6. ožujka 2020. i Zapisnik o održanom nastupnom predavanja od 3. prosinca 2020.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Zoran Jablanov, univ. spec. med. iur., izabire se u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje
društvenih znanosti, polje pravo, grana radno i socijalno pravo (5.02.09) na Sveučilištu u Dubrovniku.
ad 16.
Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za
znanstveno područje društvenih znanosti, polje politologija, grana međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost
( 5.03.04)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Odjela za komunikologiju za raspisivanje
natječaja od 26. studenoga 2020.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje politologija, grana međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost ( 5.03.04).

ad 17.
Donošenje odluke o prijedlogu kandidata za Godišnju nagradu za znanost za značajno znanstveno
dostignuće.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog pročelnice Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju za
kandidiranje izv. prof. dr. sc. Nebojše Stojčića za dodjelu Državne nagrade za znanost.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Sveučilište u Dubrovniku predlaže izv. prof. dr. sc. Nebojšu Stojčića za dodjelu državne nagrade za znanost za 2020.
godinu, za niz znanstvenih radova koji čine cjelinu, a znatno pridonose proširenju znanstvenih spoznaja.

Zaključeno u 13,30 sati.
Nakon zaključenja rada po točkama Dnevnog reda, rektor se zahvalio članovima Senata na suradnji u proteklom razdoblju i
svima zaželio sretan Božić i Novu godinu te puno zdravlja. Ž. Koboević se pridružio čestitkama, a S. Zoranić zahvalila se
djelatnicima CIP-a, posebno Ivani Zeljko, na velikoj pomoći nastavnicima na studijima Sestrinstvo i Kliničko sestrinstvo u
realizaciji on-line nastave.

Predsjednik Senata
prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor, v.r.
Zapisnik sastavio:
Dalibor Ivušić, dipl. iur., v.r.

