Sveučilište u Dubrovniku
Senat
Broj: 52-1/21
U Dubrovniku, 27. siječnja 2021.

Zapisnik
sa 171. sjednice Senata održane elektroničkim putem (platforma Zoom) 27. siječnja 2021., s početkom u 13:00 sati
Nazočni članovi Senata: Antolović, N., Čelić, I., Dobroslavić, T., Brautović, M., Burum, N., Emanuele, L., Garić, R.,
Koboević, Ž., Lobaš Kukavičić, I., Milić Beran, I., Miličević, M., Pauković, D., Šuman Tolić, M., Vojvodić, K. i Žubrinić, K.
Odsutni: Besjedica, T., Bilas, T., Bratoš Cetinić, A., Bulum, B. i Đurđević–Tomaš, I.
Sjednici su nazočili: prorektorica za međunarodnu suradnju i znanost Pećarević, 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. i voditeljica Ureda za kadrovske poslove Marinović, A.
Senat je jednoglasno donio sljedeći
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Usvajanje zapisnika sa 170. sjednice Senata održane 16. prosinca 2020.
Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 16. prosinca 2020. do 27. siječnja 2021. godine
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o odobrenju zaduživanja Studentskog centra Dubrovnik za
završetak realizacije projekta „Kompleks studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku“ (Broj: 48/2021. od 20. siječnja
2021.) koju je donijelo Upravno vijeće Studentskog centra Dubrovnik
Donošenje:
a) Odluke o okvirnim rashodima za zaposlene i materijalnim rashodima za Dubrovačke knjižnice planiranim u
Državnom proračunu za 2021. godinu
b) Odluke o okvirnim rashodima za zaposlene i materijalnim rashodima za redovnu djelatnost Sveučilišta u
Dubrovniku planiranim u Državnom proračunu za 2021. godinu
c) Odluke o okvirnim ostalim rashodima za redovnu djelatnost Sveučilišta u Dubrovniku planiranim u Državnom
proračunu za 2021. godinu
Donošenje:
a) Odluke o usklađenju rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda za Dubrovačke knjižnice s isplatama iz
Državnog proračuna za 2020. godinu
b) Odluke o usklađenju rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda za redovnu djelatnost Sveučilišta u Dubrovniku
s isplatama iz Državnog proračuna za 2020. godinu
c) Odluke o usklađenju ostalih rashoda, podskupine 3811, za redovnu djelatnost Sveučilišta u Dubrovniku s
isplatama iz Državnog proračuna za 2020. godinu
Donošenje Pregleda znanstvenih tema koje Sveučilište u Dubrovniku namjerava istraživati (prilog Strategije
istraživanja Sveučilišta u Dubrovniku 2020. - 2025.)
Donošenje odluka o konačnim rang listama za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2020. / 2021. godinu:
a)
najboljim studentima Sveučilišta u Dubrovniku (A stipendije) i
b) studentima slabijeg socijalno - ekonomskog statusa ( E stipendije)
Donošenje odluke o oslobađanju plaćanja troškova studiranja za studente koji dolaze iz potresom pogođenih područja
za koja je Vlada RH proglasila katastrofu
Donošenje odluke o izboru 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 ocjenu nastupnog predavanja dr. sc. Rozane Vojvoda u okviru
postupka njezinog izbora u naslovno znanstveno – nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje
povijest umjetnosti (6.05)
Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za izbor u naslovno nastavno zvanje
predavača iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment (5.01.04).
Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za
znanstveno područje prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru (1.07.02)
Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07)
Raspisivanje natječaja za izbor u umjetničko - nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za umjetničko područje,
polje likovne umjetnosti, grana konzervacija i restauracija (7.04.09)

15. Raspisivanje natječaja za izbor u naslovno znanstveno nastavno zvanje:
a) izvanrednog profesora za područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti,
znanstvena grana anesteziologija i reanimatologija (3.02.01)
b) docenta za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna
medicina (3.02.09). .
ad 1.

Usvajanje zapisnika sa 170. sjednice Senata održane 16. prosinca 2020. godine

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Zapisnik sa 170. sjednice Senata.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prihvaća se Zapisnik sa 170. sjednice Senata 16. prosinca 2020.
ad 2.

Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 16. prosinca 2020. do 27. siječnja 2021. godine

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je pisano Izvješće o najvažnijim aktivnostima između dvije sjednice
Senata..
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prima se na znaje Izvješće o najvažnijim aktivnostima Sveučilišta u razdoblju od u razdoblju od 16. prosinca 2020.
do 27. siječnja 2021. godine.
ad 3.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o odobrenju zaduživanja Studentskog centra Dubrovnik
za završetak realizacije projekta „Kompleks studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku“ (Broj: 48/2021. od 20.
siječnja 2021.) koju je donijelo Upravno vijeće Studentskog centra Dubrovnik
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Upravnog vijeća Studentskog centra Dubrovnik broj 48/21
od 20. siječnja 2021. o odobrenju zaduživanja Studentskog centra Dubrovnik za završetak realizacije projekta „Kompleks
studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku“, Dopis Studentskog centra kojim se traži suglasnost Senata Sveučilišta u
Dubrovniku na Odluku Upravnog vijeća Studentskog centra broj 48/21, Prijedlog dopisa Ministarstvu znanosti i obrazovanja
kojim se traži suglasnost za osnivanje založnog prava (hipoteke) na nekretnini Studentski dom Dubrovnik u vlasništvu
Sveučilišta u Dubrovniku i Prijedlog Odluke Senata o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Studentskog centra
(broj 48/21 od 20. siječnja 2021.).
Uvodno izvješće: N. Stojčić
U raspravi je sudjelovao N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
I.
Daje se suglasnost na Odluku o odobrenju zaduživanja Studentskog centra Dubrovnik za završetak realizacije
projekta „Kompleks studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku“ (Broj: 48/2021. od 20. siječnja 2021.) koji je
donijelo Upravno vijeće Studentskog centra Dubrovnik.
II.
Sveučilište u Dubrovniku donijet će odluku o osnivanju založnog prava (hipoteke) na nekretnini Studentski dom
Dubrovnik u vlasništvu Sveučilišta u Dubrovniku, po dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja.
III.
Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od dana dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Obrazloženje
Sveučilište u Dubrovniku je, s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za
financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, sklopilo Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte
financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. za (su)financiranje
projekta „Kompleks studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku“, referentnog MIS broja KK.09.1.2.01.0008.

Ciljevi ovog projekta su:
‐
stvaranje povoljnijih uvjeta studiranja izgradnjom društvene infrastrukture studentskoga smještaja, što će omogućiti
pristup visokom obrazovanju i normalan tijek i završetak studija za sve studente, a naročito za studente u nepovoljnom
položaju
‐
povećanje broja visoko obrazovanoga mladog stanovništva,
‐
zadržavanje mladoga stanovništva visokog intelektualnog potencijala na domicilnom području,
‐
privlačenje mladih iz cijeloga svijeta na studij i/ili posjet Dubrovniku,
‐
daljnji razvoj Sveučilišta u Dubrovniku.
Provedba projekta „Kompleks studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku“, referentnog MIS broja KK.09.1.2.01.0008.
započela je u siječnju 2016. te je za nastavak i završetak projekta, a sukladno procijenjenoj dinamici realizacije projekta,
planirana realizacija iz vlastitih sredstava. Predmetnim projektom predviđeno je da će nakon izgradnje i puštanja u rad,
Studentskim domom Dubrovnik upravljati Studentski centar Dubrovnik. S tim u vezi, Studentski centar Dubrovnik sklopio je
sa Sveučilištem u Dubrovniku Sporazum (Broj: 83-u/16.). Studentski centar Dubrovnik ustanova je čiji je osnivač i jedini
vlasnik Sveučilište u Dubrovniku, a osnovna djelatnost Studentskog centra je osigurati zadovoljenje potreba studentskog
standarda. Kreditnim sredstvima u iznosu od 8.800.000,00 kn Studentski centar Dubrovnik, kao ekonomski operater
Studentskog doma Dubrovnik, preuzet će obvezu financiranja dijela vlastitog učešća u rashodima za izgradnju i opremanje
Studentskog doma Dubrovnik. S obzirom na navedeno, odlučeno je kao u izreci.
ad 4.
a) Donošenje Odluke o okvirnim rashodima za zaposlene i materijalnim rashodima za Dubrovačke knjižnice
planiranim u Državnom proračunu za 2021. 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 2021. godinu
1. Utvrđuju se okvirni rashodi za zaposlene, skupine konta 31, za koje su sredstva planirana u Državnom proračunu
za 2021. godinu u ukupnom iznosu od: 154.450,00 kuna i to za:
3111 - plaće za redovan rad
130.000,00 kn
3121 - ostali rashodi za zaposlene
3.000,00 kn
3132 - doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
21.450,00 kn
2. Utvrđuju se okvirni materijalni rashodi, skupine konta 32, za koje se su sredstva planirana u Državnom proračunu
za 2021. 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 2021. godinu i Odluke o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021.
godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Narodne novine“, broj 135/2020 od 08.12.2020. )
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 2021. do 31. prosinca
2021. godine
b) Donošenje Odluke o okvirnim rashodima za zaposlene i materijalnim rashodima za redovnu djelatnost Sveučilišta
u Dubrovniku planiranim u Državnom proračunu za 2021. 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 2021. godinu
1. Utvrđuju se okvirni rashodi za zaposlene, skupine konta 31, za koje su sredstva planirana u Državnom proračunu
za 2021. godinu u ukupnom iznosu od: 43.414.927,00 kuna i to za:
3111 - plaće za redovan rad
36.218.924,00 kn
3114 - plaće za posebne uvjete rada
100.840,00 kn
3121 - ostali rashodi za zaposlene
1.233.000,00 kn
3131 - doprinosi za mirovinsko osiguranje
40.707,00 kn
3132- doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
5.821.456,00 kn

2. Utvrđuju se okvirni materijalni rashodi, skupine konta 32, za koje se su sredstva planirana u Državnom proračunu
za 2021. godinu u ukupnom iznosu od: 849.951,00 kuna i to za:
3212 - naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
739.971,00 kn
3236 - zdravstvene i veterinarske usluge (sistematski pregledi)
49.980,00 kn
3295 - pristojbe i naknade (novčana naknada zbog
nezapošljavanja osoba s invaliditetom)
60.000,00 kn
3. Ova Odluka primjenjuje se sukladno odredbama Odluke o proglašenju Zakona o izvršavanju Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2021. godinu i Odluke o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021.
godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Narodne novine“, broj 135/2020 od 08.12.2020. )
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 2021. do 31. prosinca
2021. godine
c) Donošenje Odluke o okvirnim ostalim rashodima za redovnu djelatnost Sveučilišta u Dubrovniku planiranim u
Državnom proračunu za 2021. 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 2021. godinu
1. Utvrđuju se okvirni iznosi ostalih rashoda, skupine konta 38, za koje su sredstva planirana u Državnom proračunu
za 2021. godinu u ukupnom iznosu od: 2.000.000,00 kuna i to za:
3811 - subvencije za smještaj i prehranu studenata
1.700.000,00 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 2021. godinu i Odluke o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021.
godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Narodne novine“, broj 135/2020 od 08.12.2020. )
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 2021. do 31. prosinca
2021. godine.

ad 5.
a) Donošenje Odluke o usklađenju rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda za Dubrovačke knjižnice s isplatama
iz Državnog proračuna za 2020. godinu
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o usklađenju rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda za Dubrovačke knjižnice
s isplatama iz Državnog proračuna za 2020. godinu
1. Ovom Odlukom usklađuju se rashodi za zaposlene (skupina 31) za 2020. godinu s isplatama u ukupnom iznosu od
148.367,55 kune i to za:
3111 - plaće za redovan rad –bruto
124.778,99 kn
3121 - ostali rashodi za zaposlene
3.000,00 kn
3132- doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
20.588,56 kn
2. Ovom Odlukom usklađuju se materijalni rashodi (skupina 32) za 2020. godinu s isplatama u ukupnom iznosu od
2.750,00 kuna i to za:
3212- naknade za prijevoz
2.750,00 kn

3. Ova Odluka primjenjuje se sukladno odredbama Odluke o proglašenju izmjena i dopuna Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu („Narodne novine“, broj 117/2019, 45/2020,
58/2020, 79/2020 i 124/2020)
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 2020. do 31. prosinca
2020. godine.
b) Donošenje Odluke o usklađenju rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda za redovnu djelatnost Sveučilišta u
Dubrovniku s isplatama iz Državnog proračuna za 2020. godinu
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je:
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o usklađenju rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda za redovnu djelatnost Sveučilišta u Dubrovniku
s isplatama iz Državnog proračuna za 2020. godinu
1. Ovom Odlukom usklađuju se rashodi za zaposlene (skupina konta 31) za 2020. godinu s isplatama u ukupnom
iznosu od: 43.583.150,77 i to za:
3111 - plaće za redovan rad - bruto
36.420.479,56
3121 - ostali rashodi za zaposlene
1.120.835,50
3131 - doprinos za mirovinsko osiguranje
41.510,87
3132- doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
6.000.324,84
2. Ovom Odlukom usklađuju se materijalni rashodi (skupina konta 32 ) za 2020. godinu s isplatama u ukupnom
iznosu od: 666.636,13 kuna
3212 - naknade za prijevoz na posao
547.656,13
3236 - zdravstvene usluge
49.980,00
3295 - pristojbe i naknade
69.000,00
3. Ova Odluka primjenjuje se sukladno odredbama Odluke o proglašenju izmjena i dopuna Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu („Narodne novine“, broj 117/2019,
45/2020, 58/2020, 79/2020 i 124/2020.)
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 2020. do 31. prosinca
2020. godine.
c) Donošenje Odluke o usklađenju ostalih rashoda, podskupine 3811, za redovnu djelatnost Sveučilišta u Dubrovniku
s isplatama iz Državnog proračuna za 2020. godinu
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je:
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o usklađenju ostalih rashoda, podskupine 3811, za redovnu djelatnost Sveučilišta u Dubrovniku
s isplatama iz Državnog proračuna za 2020. godinu
1. Ovom Odlukom usklađuju se ostali rashodi, podskupine 3811- tekuće donacije, s isplatama u 2020. godini u
ukupnom iznosu od 1.120.215,17 kuna prema sljedećim stavkama:
3811 - Subvencije za smještaj i prehranu studenata u iznosu od 820.215,17 kuna
3811- 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 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu („Narodne novine“, broj 117/2019,
45/2020, 58/2020, 79/2020 i 124/2020.)
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 2020. do 31. prosinca
2020. godine.

ad 6.
Donošenje Pregleda znanstvenih tema koje Sveučilište u Dubrovniku namjerava istraživati (prilog Strategije
istraživanja Sveučilišta u Dubrovniku 2020. - 2025.)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Pregleda znanstvenih tema Sveučilišta u Dubrovniku za
razdoblje od 2020. do 2025. godine.
Uvodno izvješće: M. Pećarević
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Donosi se Pregled znanstvenih tema izrađen prema prijedlozima znanstvenika zaposlenih na Sveučilištu u
Dubrovniku.
2. Pregled znanstvenih tema prilaže se Strategiji istraživanja Sveučilišta u Dubrovniku za razdoblje od 2020. do 2025.
godine.
3. Dokument: Pregled znanstvenih tema Sveučilišta u Dubrovniku – Prilog Strategije istraživanja Sveučilišta u
Dubrovniku 2020. – 2025., prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

ad 7.
a) Donošenje Odluke o konačnoj rang listi za dodjelu stipendija najboljim studentima Sveučilišta u Dubrovniku
(A stipendije) za akademsku 2020. / 2021. godinu
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Konačne rang liste za dodjelu A stipendija.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Donose se konačne rang liste za dodjelu „A“ kategorije državnih stipendija za akademsku 2020. / 2021. redovitim
studentima I. godine preddiplomskog studija i redovitim studentima viših godina preddiplomskih studija i redovitim
studentima diplomskih studija, kako slijedi:
KONAČNA RANG-LISTA ZA DODJELU „A“ KATEGORIJE DRŽAVNIH STIPENDIJA
REDOVITIM STUDENTIMA KOJI SU UPISALI I. GODINU PREDDIPLOMSKOG STUDIJA U AKADEMSKOJ
2020./2021. GODINI
(dodjeljuju se tri stipendije najbolje rangiranim studentima u razredbenom postupku)
Redni
broj
1.
2.
3.

Ime i prezime kandidata

Naziv studija

Ukupni bodovi

Marin Tomasović
Lea Ceraj-Cerić
Ivan Amižić

Poslovna ekonomija, smjer IT menadžment
Primijenjena ekologija mora
Mediji i kultura društva

935,30
729,20
716,60

Ulazi u
10%
najboljih
DA
DA
DA

KONAČNA RANG-LISTA ZA DODJELU „A“ KATEGORIJE DRŽAVNIH STIPENDIJA
REDOVITIM STUDENTIMA ZA AKADEMSKU 2020./2021. GODINU
(dodjeljuje se po jedna stipendija najboljim studentima na preddiplomskim i diplomskim studijima na sveučilišnim odjelima
i na preddiplomskom studiju Povijest Jadrana i Mediterana)

SVEUČILIŠNI ODJEL

RAZINA STUDIJA

IME I PREZIME

PREDDIPLOMSKI

NIJE BILO
PRIJAVLJENIH

DIPLOMSKI

1. Veronika Gašpar

POMORSKI ODJEL

GODINA

TEŽINSKI
PROSJEK

I. godina Pomorstvo

4.577

2. Marin Milinković

II. godina Pomorstvo

4.350

3. Ante Mišić

II. godina Pomorstvo

4.333

I. godina Pomorstvo

4.221

1. Ivona Nardelli

III. godina stručni studij
Hoteljerstvo,
restoraterstvo i
gastronomija

4.717

2. Josipa Glavor

III. godina stručni studij
Hoteljerstvo, restoraterstvo
i gastronomija

4.600

3. Lea Elaković

II. godina Poslovna
ekonomija, Marketing

4.378

4. Jelana Kraljević

III. godina Poslovna
ekonomija, Turizam

4.213

1. Karmen Kordić

II. godina Poslovna
ekonomija, Marketing

4.617

2. Jelena Brajović

I. godina stručni studij
Hoteljerstvo

4.363

II. godina
Primijenjeno/poslovno
računarstvo

4.750

4. Josip Barić

PREDDIPLOMSKI
ODJEL ZA
EKONOMIJU I
POSLOVNU
EKONOMIJU

DIPLOMSKI

ODJEL ZA
ELEKTROTEHNIKU I
RAČUNARSTVO

PREDDIPLOMSKI

NIJE BILO
PRIJAVLJENIH

DIPLOMSKI

1. Jure Pirjać

PREDDIPLOMSKI

NIJE BILO
PRIJAVLJENIH

DIPLOMSKI

1. Dorotea Lasić

II. godina Marikultura

4.167

1. Ivana Hladilo

III. godina Mediji i
Kultura društva

4.517

2. Hana Perković

III. godina Mediji i Kultura
društva

4.302

1. Lina Šagi

II. godina Mediji

4.600

1. Jan Mark Novalija

II. godina Konzervacijarestauracija

5.000

2. Laura Divković

III. godina Konzervacijarestauracija

4.227

ODJEL ZA
AKVAKULTURU

PREDDIPLOMSKI
ODJEL ZA
KOMUNIKOLOGIJU
DIPLOMSKI

ODJEL ZA
UMJETNOST I
RESTAURACIJU

PREDDIPLOMSKI

DIPLOMSKI

STUDIJ POVIJEST
JADRANA I
MEDITERANA

1. Ira Fabrio

II. godina Konzervacijarestauracija

5.000

2. Ema Thür

II. godina Konzervacijarestauracija

5.000

3. Viktorija Pilon

I. godina Konzervacijarestauracija

4.938

4. Mirta Tonc

I. godina Konzervacijarestauracija

4.643

5. Marija Rajić

II. godina Konzervacijarestauracija

4.421

6. Sara Stevanović

II. godina Konzervacijarestauracija

4.393

1. Đivo Testen

III. godina Povijest
Jadrana i Mediterana

4.736

2. Antonela Dender

III. godina Povijest Jadrana
i Mediterana

4.554

PREDDIPLOMSKI

2. Na temelju konačne rang liste, rektor Sveučilišta u Dubrovniku izradit će Odluku o dodjeli „A“ stipendija
najboljim studentima Sveučilišta u Dubrovniku, a u skladu s ranije donesenim odlukama Senata o broju i visini, te
razdoblju isplata stipendija.
b)
Donošenje Odluke o konačnoj rang listi za dodjelu stipendija studentima Sveučilišta u Dubrovniku slabijeg
socijalno - ekonomskog statusa ( E stipendije) za akademsku 2020. / 2021. godinu
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Konačne rang liste za dodjelu E stipendija.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Donosi se konačna rang lista za dodjelu „E“ kategorije državnih stipendija za akademsku 2020. / 2021. redovitim
studentima Sveučilišta u Dubrovniku slabijeg socijalno ekonomskog statusa, kako slijedi:
KONAČNA RANG-LISTA ZA DODJELU „E“ KATEGORIJE DRŽAVNIH STIPENDIJA
(dodjeljuje se pet stipendija)
Red.
Br.
1.

Ime i prezime
studenta
Mihaela Benčić

Ime
roditelja
Jagoda

Datum
rođenja
3.10.1994.

Mjesto
prebivališta
Pašman

2.

Monika Galić

Boro

30.3.1998.

Široki
Brijeg

3.

Matija
Cvjetković
Marko
Džamarija

Jozo

28.1.2000.

Gruda

Zoran

27.4.1998.

Mokošica

Odjel za
komunikologiju

Marko

23.7.1999.

Mokošica

Odjel za
humanističke
znanosti
(u osnivanju)

4.
5.

Kristijan Zrno

Odjel

Studij

Odjel za umjetnost
i restauraciju

Konzervacija
restauracija
Poslovna
ekonomija,
Turizam
Nautika

Odjel za ekonomiju
i poslovnu
ekonomiju
Pomorski odjel

Mediji i
kultura
društva
Studij
Povijest
jadrana i
Mediterana

Godina
studija
II. DS
II. DS
III. PDS
II. PDS
III. PDS

2. Na temelju konačne rang liste, rektor Sveučilišta u Dubrovniku izradit će Odluku o dodjeli „E“ stipendija
studentima Sveučilišta u Dubrovniku, a u skladu s ranije donesenim odlukama Senata o broju i visini, te razdoblju
isplata stipendija.
ad 8.
Donošenje odluke o oslobađanju plaćanja troškova studiranja za studente koji dolaze iz potresom pogođenih
područja za koja je Vlada RH proglasila katastrofu
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Vlade RH o proglašenju katastrofe na području pogođenom
potresom od 4. siječnja 2021., Preporuka Ministarstva znanosti i obrazovanja za oslobađanje plaćanja školarine za studente
koji dolaze iz potresom pogođenih područja od 5. siječnja 2021. i Prijedlog Odluke Senata o oslobađanju studenata iz
področja pogođenih potresom od plaćanja participacije u troškovima studiranja.
Uvodno izvješće:S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Svi studenti preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Dubrovniku koji imaju prebivalište na područjima
pogođenim potresom, a za koja je Vlada RH donijela 4. siječnja 2021. Odluku o proglašenju katastrofe, oslobađaju se
plaćanja participacije u troškovima studiranja u akademskoj 2021. / 2022. godini.
2. Ovoj Odluci prilaže se Odluka Vlade RH i popis gradova i općina Sisačko Moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke
županije za koje je proglašena katastrofa.
3. Studenti koji dolaze iz područja za koja je proglašena katastrofa, zamolbu za oslobođenje od plaćanja participacije
trebaju podnijeti tajništvu svog odjela / studija, uz dokaz o prebivalištu.
4. Ova odluka odnosi se samo na financijske obveze studenata i nema utjecaja na njihov studentski status ili druge
studijske obveze.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 9.
Donošenje odluke o izboru 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., Izvješće Povjerenstva Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Osijeku od 13.
studenoga 2020., Mišljenje Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Osijeku od 20. studenoga 2020. i Zapisnik
Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja dr. sc. Ljiljane Betice Radić s mišljenjem od 12. siječnja 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Ljiljana Betica Radić izabire se u naslovno znanstveno - nastavno zvanje docenta za znanstveno područje
biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana infektologija (3.02.07) na Sveučilištu u
Dubrovniku.
ad 10. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja dr. sc. Rozane Vojvoda u
okviru postupka njezinog izbora u naslovno znanstveno – nastavno zvanje docenta za područje humanističkih
znanosti, polje povijest umjetnosti (6.05)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Izvješće Povjerenstva Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu od 30. rujna 2020., Mišljenje i prijedlog Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu od 22. listopada 2020., Odluka Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti – polje povijesti, povijesti
umjetnosti, arheologije, znanosti o umjetnosti, etnologije i antropologije od 20. studenoga 2020. i Prijedlog Vijeća studija
Povijest Jadrana i Mediterana za imenovanje povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja dr. sc. Rozane Vojvoda od 18.
siječnja 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum

Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u postupku izbora dr. sc. Rozane Vojvoda u naslovno
znanstveno – nastavno zvanje docenta, za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti,
grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija (6.05.01), a po natječaju
objavljenom u Narodnim novinama br. 28 od 13. ožujka 2020., u sastavu:
izv. prof. dr. sc. Sandra Uskoković, predsjednica,
izv. prof. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica, članica i
doc. dr. sc. Ana Marinković (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), članica.
2. Povjerenstvo će nakon održanog nastupnog predavanja dostaviti Senatu izvješće s ocjenom i mišljenjem.
ad 11. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za izbor u naslovno
nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i
menadžment (5.01.04)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju o
imenovanju povjerenstva za provedbu postupka po natječaju od 18. siječnja 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka po natječaju
1. Za provedbu postupka po natječaju, objavljenom u Narodnim novinama br. 123 od 11. studenoga 2020., i ocjenu
nastupnog predavanja za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti,
polje ekonomija, grana organizacija i menadžment (5.01.04 ) imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
prof. dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguž, predsjednica,
doc. dr. sc. Zorica Krželj Čolović, članica i
izv. prof. dr. sc. Iris Lončar, članica.
2. Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju provodi postupak natječaja i nakon pregleda i ocjene pravodobno
pristiglih prijava utvrđuje ispunjavaju li kandidati zakonom propisane uvjete za izbor u zvanje, ocjenjuje nastupno
predavanje te predlaže Senatu odabir kandidata.
ad 12.
Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto
poslijedoktoranda za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana
znanost o moru (1.07.02)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Odjela za akvakulturu za imenovanje
povjerenstva za provedbu postupka po natječaju od 21. siječnja 2021.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka po natječaju
1. Za provedbu postupka po natječaju, objavljenom u Narodnim novinama br. 123 od 11. studenoga 2020., za izbor u
suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje
interdisciplinarne znanosti, grana znanost o moru (1.07.02) imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
izv. prof. dr. sc. Sanja Tomšić, predsjednica,
izv. prof. dr. sc. Josip Mikuš, član i
doc. dr. sc. Tatjani Dobroslavić, članica.
2. Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju provodi postupak natječaja i nakon pregleda i ocjene pravodobno
pristiglih prijava utvrđuje ispunjavaju li kandidati zakonom propisane uvjete za izbor u suradničko zvanje i na radno
mjesto poslijedoktoranda te predlaže Senatu odabir kandidata.

ad 13.
Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za
znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Prethodna suglasnost Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu
ekonomiju za raspisivanje natječaja od 18. siječnja 2021.
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 ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07).
ad 14.
Raspisivanje natječaja za izbor u umjetničko - nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za umjetničko
područje, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija i restauracija (7.04.09)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Prethodna suglasnost Stručnog vijeća Odjela za umjetnost i
restauraciju za raspisivanje natječaja od 18. lipnja 2020.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u umjetničko - nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za umjetničko područje,
polje likovne umjetnosti, grana konzervacija i restauracija (7.04.09).
ad 15.
a) Raspisivanje natječaja za izbor u naslovno znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje
biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana anesteziologija i
reanimatologija (3.02.01)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Vijeća studija „Sestrinstvo“ i „Kliničko
sestrinstvo“ za raspisivanje natječaja za izbor u naslovno znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora od 18. siječnja
2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u naslovno znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje biomedicine
i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana anesteziologija i reanimatologija
(3.02.01).
b) Raspisivanje natječaja za izbor u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje
biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina (3.02.09).
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Vijeća studija „Sestrinstvo“ i „Kliničko
sestrinstvo“ za raspisivanje natječaja za izbor u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta od 18. siječnja 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje biomedicine i
zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina (3.02.09).
Zaključeno u 13,20 sati.

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

