Sveučilište u Dubrovniku
Senat
Broj: 40-1/22
U Dubrovniku, 26. siječnja 2022.
Zapisnik
sa 181. sjednice Senata održane 26. siječnja 2022. održane elektroničkim putem (platforma Zoom),
s početkom u 14,30 sati
Nazočni članovi Senata: Antolović, N., Besjedica, T., Bilas, T., Bratoš Cetinić, A., Brautović, M., Burum, N., Dobroslavić,
T., Đuraš, A., Emanuele, L., Ivanic, S., Lobaš Kukavičić, I., Miličević, M., Milić Beran, I., Pauković, D., Svilokos, T.,
Šuman Tolić, M., Vujičić, S. i Žubrinić, K.
Odsutni: Đurđević Tomaš, I. i Garić, R.
Sjednici su prisustvovali i: prorektor za poslovanje Stojčić, N., prorektorica za studije i studente Žaja Vrbica, S., prorektorica
za međunarodnu suradnju i znanost Pećarević, M., voditeljica studija Povijest Jadrana i Mediterana Gjurašić, M., voditeljica
Centra za jezike Violić Koprivec, A., voditeljica studija Sestrinstvo i Kliničko sestrinstvo Zoranić, S., predstojnica Zavoda
za mediteranske kulture Marić, M., glavni tajnik Ivušić, D., voditeljica Ureda za kadrovske poslove Marinović, A.,
akademski tajnik Trpin, M. i studentska pravobraniteljica Kunjašić, A.
Senat je jednoglasno prihvatio sljedeći
Dnevni red
Prihvaćanje zapisnika sa 180. sjednice održane 20. prosinca 2021.
Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 20. prosinca 2021. do 26. siječnja 2022.
Donošenje:
a) Odluke o okvirnim rashodima za zaposlene i materijalnim rashodima za redovnu djelatnost Sveučilišta u
Dubrovniku planiranim u Državnom proračunu za 2022. godinu
b) Odluke o okvirnim ostalim rashodima za redovnu djelatnost Sveučilišta u Dubrovniku planiranim u Državnom
proračunu za 2022. godinu
c) Odluke o okvirnim rashodima za zaposlene i materijalnim rashodima za Dubrovačke knjižnice planiranim u
Državnom proračunu za 2022. godinu
4. Donošenje:
a) Odluke o usklađenju rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda za redovnu djelatnost Sveučilišta u Dubrovniku
s isplatama iz Državnog proračuna za 2021. godinu
b) Odluke o usklađenju ostalih rashoda, podskupine 3811, za redovnu djelatnost Sveučilišta u Dubrovniku
sisplatama iz Državnog proračuna za 2021. godinu
c) Odluke o usklađenju rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda za Dubrovačke knjižnice s isplatama iz
Državnog proračuna za 2021. godinu
5. Donošenje odluke o ocjeni rada asistenata i poslijedoktoranada u akademskoj 2020. / 2021.
6. Izvješća o radu znanstvenih časopisa u 2021. godini:
a) Naše more
b) Ekonomska misao i praksa
c) DIEM
d) Suvremeni Mediteran
7. Donošenje odluke o imenovanju glavnog urednika časopisa „Naše more“
8. Dopuna Plana izdavačke djelatnosti za 2022. godinu
9. Donošenje odluke o izmjeni mjesta izvođenja specijalističkog diplomskog stručnog studija „Financijski menadžment“
od akademske 2022. / 2023. godine
10. Analiza broja i strukture studenata upisanih u I. godinu:
a) preddiplomskih sveučilišnih i stručnih studija,
b) diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih studija te
c) poslijediplomskog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju“
11. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po raspisanom javnom natječaju za:
a) izbor vanjskog suradnika u naslovno znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje
društvenih znanosti, polje ekonomija, grana međunarodna ekonomija (5.01.05)
b) izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje
ekonomija, grana poslovna informatika (5.01.08)
12. Donošenje odluke o ispravku članka 13. stavka 2. Pravilnika o dodjeljivanju „A“ kategorije državnih stipendija
redovitim studentima Sveučilišta u Dubrovniku.
1.
2.
3.

ad 1.

Usvajanje zapisnika sa 180. sjednice održane 20. prosinca 2021.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Zapisnik sa 180. sjednice održane 20. prosinca 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prihvaća se Zapisnik sa 180. sjednice Senata održane 20. prosinca 2021.

ad 2.

Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 20. prosinca 2021. do 26. siječnja 2022.

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 znanje Izvješće o najvažnijim aktivnostima Sveučilišta u razdoblju od 20. prosinca 2021. do 26. siječnja
2022.

ad 3.
a) Donošenje odluke o okvirnim rashodima za zaposlene i materijalnim rashodima za redovnu djelatnost Sveučilišta u
Dubrovniku planiranim u Državnom proračunu za 2022. 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 2022. godinu
1. Utvrđuju se okvirni rashodi za zaposlene, skupine konta 31, za koje su sredstva planirana u Državnom proračunu
za 2022. godinu u ukupnom iznosu od: 45.590.176,00 kuna i to za:
3111 - plaće za redovan rad
3114 - plaće za posebne uvjete rada
3121 - ostali rashodi za zaposlene
3131 - doprinosi za mirovinsko osiguranje
3132 - doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

37.941.095,00 kn
100.840,00 kn
1.261.484,00 kn
44.197,00 kn
6.242.560,00 kn

2. Utvrđuju se okvirni materijalni rashodi, skupine konta 32, za koje se su sredstva planirana u Državnom proračunu
za 2022. godinu u ukupnom iznosu od: 781.051,00 kuna i to za:
3212 - naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
3236 - zdravstvene i veterinarske usluge (sistematski pregledi)
3295 - pristojbe i naknade (novčana naknada zbog nezapošljavanja
osoba s invaliditetom)

658.071,00 kn
49.980,00 kn
73.000,00 kn

3. Ova Odluka primjenjuje se sukladno odredbama Odluke o proglašenju Zakona o izvršavanju Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2022. godinu i Odluke o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022.
godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu („Narodne novine“, broj 140/2021 od 21.12.2021. )
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 2022. do 31. prosinca
2022. godine

b) Donošenje odluke o okvirnim ostalim rashodima za redovnu djelatnost Sveučilišta u Dubrovniku planiranim u
Državnom proračunu za 2022. 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
2022. godinu
1. Utvrđuju se okvirni iznosi ostalih rashoda, skupine konta 38, za koje su sredstva planirana u Državnom proračunu
za 2022. godinu u ukupnom iznosu od: 2.000.000,00 kuna i to za:
3811 - subvencije za smještaj i prehranu studenata
3811 - programi i projekti Studenskog zbora

1.700.000,00 kn
300.000,00 kn

2. Ova Odluka primjenjuje se sukladno odredbama Odluke o proglašenju Zakona o izvršavanju Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2022. godinu i Odluke o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022.
godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu („Narodne novine“, broj 140/2021 od 21.12.2021. )
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 2022. do 31. prosinca
2022. godine
c) Donošenje odluke o okvirnim rashodima za zaposlene i materijalnim rashodima za Dubrovačke knjižnice
planiranim u Državnom proračunu za 2022. 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 2022. godinu
1. Utvrđuju se okvirni rashodi za zaposlene, skupine konta 31, za koje su sredstva planirana u Državnom proračunu
za 2022. godinu u ukupnom iznosu od: 155.615,00 kuna i to za:
3111 - plaće za redovan rad
3121 - ostali rashodi za zaposlene
3132 - doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

131.000,00 kn
3.000,00 kn
21.615,00 kn

2. Utvrđuju se okvirni materijalni rashodi, skupine konta 32, za koje se su sredstva planirana u Državnom proračunu
za 2022. 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 2022. godinu i Odluke o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022.
godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu („Narodne novine“, broj 140/2021 od 21.12.2021. )
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 2022. do 31. prosinca
2022. godine

ad 4.
a) Donošenje odluke o usklađenju rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda za redovnu djelatnost Sveučilišta u
Dubrovniku s isplatama iz Državnog proračuna za 2021. 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 redovnu djelatnost Sveučilišta u Dubrovniku s isplatama
iz Državnog proračuna za 2021. godinu
1. Ovom Odlukom usklađuju se rashodi za zaposlene (skupina konta 31) za 2021. godinu s isplatama iz Državnog
proračuna u ukupnom iznosu od: 45.227.918,17 i to za:
3111 - plaće za redovan rad - bruto
3121 - ostali rashodi za zaposlene
3131 - doprinos za mirovinsko osiguranje
3132 - doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

37.852.245,03
1.108.969,21
44.209,37
6.222.494,56

2. Ovom Odlukom usklađuju se materijalni rashodi (skupina konta 32 ) za 2021. godinu s isplatama iz Državnog
proračuna u ukupnom iznosu od: 751.226,16 kuna
3212 - naknade za prijevoz na posao
3236 - zdravstvene usluge
3295 - pristojbe i naknade

630.125,98
49.980,00
71.120,18

3. Ova Odluka primjenjuje se sukladno odredbama Odluke o proglašenju izmjena i dopuna Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu („Narodne novine“, broj 135/2020, 69/2021 i
122/2021.)
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 2021. do 31. prosinca
2021. godine
b) Donošenje odluke o usklađenju ostalih rashoda, podskupine 3811, za redovnu djelatnost Sveučilišta u Dubrovniku
sisplatama iz Državnog proračuna za 2021. godinu
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog odluke.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o usklađenju ostalih rashoda, podskupine 3811, za redovnu djelatnost Sveučilišta u Dubrovniku sisplatama iz
Državnog proračuna za 2021. godinu
1. Ovom Odlukom usklađuju se ostali rashodi, podskupine 3811- tekuće donacije, s isplatama iz Državnog proračuna
u 2021. godini u ukupnom iznosu od 1.139.546,48 kuna prema sljedećim stavkama:
3811 - Subvencije za smještaj i prehranu studenata u iznosu od 1.139.546,48 kuna
3811 - Studentski programi u iznosu od
00,00 kuna
2. Ova Odluka primjenjuje se sukladno odredbama Odluke o proglašenju izmjena i dopuna Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu („Narodne novine“, broj 135/2020, 69/2021 i
122/2021.)
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 2021. do 31. prosinca
2021. godine

c) Donošenje odluke o usklađenju rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda za Dubrovačke knjižnice s isplatama iz
Državnog proračuna za 2021. 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 2021. godinu
1. Ovom Odlukom usklađuju se rashodi za zaposlene (skupina 31) za 2021. godinu s isplatama iz Državnog proračuna
u ukupnom iznosu od: 154.347,22 kune i to za:
3111 - plaće za redovan rad - bruto
129.912,38 kn
3121 - ostali rashodi za zaposlene
3.000,00 kn
3132 - doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 21.435,54 kn
2. Ovom Odlukom usklađuju se materijalni rashodi (skupina 32) za 2021. godinu s isplatama iz Državnog proračuna
u ukupnom iznosu od: 3.000,00 kuna i to za:
3212 - naknade za prijevoz

3.000,00 kn

3. Ova Odluka primjenjuje se sukladno odredbama Odluke o proglašenju izmjena i dopuna Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu („Narodne novine“, broj 135/2020, 69/2021 i
122/2021)
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 2021. do 31. prosinca
2021. godine
ad 5. Donošenje odluke o ocjeni rada asistenata i poslijedoktoranada u akademskoj 2020. / 2021.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljene su odluke o ocjeni rada asistenata i poslijedoktoranada sa svih
sveučilišnih odjela.
Uvodno izvješće: M. Pećarević
U raspravi su sudjelovali: S. Vujičić i N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaćaju se odluke stručnih vijeća sveučilišnih odjela s ocjenama zaposlenika u suradničkim zvanjima asistenta i
poslijedoktoranda za akademsku 2020. / 2021. godinu.
ad 6.
a) Izvješća o radu znanstvenog časopisa „Naše more“ u 2021. godini
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je izvješće v.d. glavnog urednika časopisa „Naše more“ prof. dr. sc.
Srećka Krile i bilanca iz glavne knjige.
Uvodno izvješće: M. Pećarević
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaća se izvješće o radu znanstvenog časopisa „Naše more“ u 2021. godini.
b) Izvješća o radu znanstvenog časopisa „Ekonomska misao i praksa“ u 2021. godini
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je izvješće glavnog urednika časopisa „Ekonomska misao i praksa“ o
radu časopisa u 2021. godini.
Uvodno izvješće: M. Pećarević
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaća se izvješće o radu znanstvenog časopisa „Ekonomska misao i praksa“ u 2021. godini.

c) Izvješća o radu znanstvenog časopisa „DIEM“ u 2021. godini
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je izvješće glavne urednice časopisa „DIEM“ prof. dr. sc. Ivone
Vrdoljak Raguž o radu časopisa u 2021. godini.
Uvodno izvješće: M. Pećarević
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaća se izvješće o radu znanstvenog časopisa „DIEM“ u 2021. godini.
d) Izvješća o radu znanstvenog časopisa „Suvremeni Mediteran“ u 2021. godini
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je izvješće glavnog urednika, izv. prof. dr. sc. Davora Paukovića o
pripremama za početak objavljivanja znanstvenog časopisa „Suvremeni Mediteran“.
Uvodno izvješće: M. Pećarević
U raspravi je sudjelovao: D. Pauković
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaća se izvješće o radu znanstvenog časopisa „Suvremeni Mediteran “ u 2021. godini.

ad 7.

Donošenje odluke o imenovanju glavnog urednika časopisa „Naše more“

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka po internom pozivu za
podnošenje kandidature za glavnog urednika časopisa „Naše more“.
Uvodno izvješće: M. Pećarević
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Darijo Mišković imenuje se za glavnog urednika časopisa „Naše more“ za razdoblje od tri godine.
ad 8.

Dopuna Plana izdavačke djelatnosti za 2022. godinu

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Povjerenstva za znanstveno nastavnu literaturu za dopunu
plana izdavačke djelatnosti u 2022. godini od 19. siječnja 2022.
Uvodno izvješće: M. Pećarević
U raspravi je sudjelovala:M. Marić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Dubrovniku za 2022. godinu, koji je Seant donio na 180. sjednici održanoj 20.
prosinca 2021., dopunjava se s točkom 14. koja glasi:
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“ i „Povijesni vrtovi
Mediterana“.
Tiskano izdanje.
Naklada: 300 primjeraka.
Procjena troškova:
a.) Sveučilište u Dubrovniku:
honorari recenzenti:
3.000,00 kn bruto
honorar autori:
6.000,00 kn bruto
Ukupno:
9.000,00 kn
*Napomena: trošak plaćanja povijesnih fotografija i karata, troškovi službenog puta (arhivska istraživanja arhivi
Beč, Trst, Mexsico), honorar za profesionalno snimanje fotografija, honorar za putne troškove promotora knjige
(akademik M. Obad Šćitaroci) će biti podmiren sredstvima iz projekta vrtnih studija Zavoda za mediteranske kulture
(okvirni trošak 40.000,00 kuna brutto).

b.) Matica Hrvatska, ogranak Dubrovnik:
- honorar za lekturu i korekturu
9.000,00 kn brutto
- honorar za dizajn naslovnice, obradu fotografija, tipske stranice
19.000,00 kn brutto
- prijevod na engleski jezik
26.250,00 kn brutto
- tisak knjige
33.750,00 kn (s PDV-om)
_____________________________________________________________________________________
Ukupno:
88.000,00 kn
ad 9.
Donošenje odluke o izmjeni mjesta izvođenja specijalističkog diplomskog stručnog studija „Financijski
menadžment“ od akademske 2022. / 2023. godine
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju o
pokretanju postupka za izmjenu mjesta izvođenja specijalističkog diplomskog stručnog studija Financijski menadžment od 8.
prosinca 2021. i prijedlog Odluke Senata.
Uvodno izvješće: M. Trpin
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o izmjeni mjesta izvođenja specijalističkog diplomskog stručnog studija „Financijski menadžment“
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

Mijenja se mjesto izvođenja specijalističkog diplomskog stručnog studija „Financijski menadžment“ koji se
temeljem potvrde Ministarstva znanosti i obrazovanja (Klasa: 602-04/16-13/00002, Urbroj: 533-20-16-0010
od 23. rujna 2016.) izvodi u Pločama (u daljnjem tekstu: Studij).
U akademskoj 2021. / 2022. godini nisu upisani studenti u prvu godinu Studija, a nastava na drugoj godini
Studija izvodit će se u Pločama zaključno s akademskom 2021. / 2022. godinom.
Studij će započeti s izvedbom u Dubrovniku od akademske 2022. / 2023. godine na Odjelu za ekonomiju i
poslovnu ekonomiju, a nakon što Ministarstvo znansoti i obrazovanja upiše tu izmjenu u Upisnik studijskih
programa.
Studenti koji su studij upisali:
u akademskoj 2018. / 2019. godini imaju pravo dovršiti studij do 30. rujna 2022.
u akademskoj 2019. / 2020. godini imaju pravo dovršiti studij do 30. rujna 2023.
u akademskoj 2020. / 2021. godini imaju pravo dovršiti studij do 30. rujna 2024.
pod uvjetima propisanim Pravilnikom o studiju i studiranju Sveučilišta u Dubrovniku i općim aktima
kojima se uređuje trajanje studija.
Nastava na Studiju za studente upisane u drugu godinu studija održat će se u Pločama u skladu s točkom 2.
ove Odluke, a nakon toga će se nastava na Studiju održavati u Dubrovniku u skladu s izvedbenim planom
nastave.
Ispiti za studente koji su upisali Studij u Pločama održat će se unutar rokova iz točke 4. ove Odluke, u
skladu s utvrđenim ispitnim terminima i izvedbenim planom nastave.
Sastavni dio ove Odluke čini Odluka Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju o
pokretanju postupka za izmjenu mjesta izvođenja specijalističkog diplomskog stručnog studija Financijski
menadžment (broj: 01-25/106-21 od 8. prosinca 2021.).
Ovlašćuje se Stručno vijeće Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju za obavljanje potrebnih usklađenja
studijskog programa Studija s ovom Odlukom.
Ova Odluka dostavit će se Ministarstvu znanosti i obrazovanja uz zahtjev za izmjenu mjesta izvođenja
studija u Upisniku studijskih programa i Agenciji za znanost i visoko obrazovanje.

ad 10.
a) Analiza broja i strukture studenata upisanih u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih i stručnih studija,
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu dostavljeni su: Analiza strukture generacije studenata upisane u akademskoj 2021. /
2022. godini u I. godinu preddiplomskih studija na Sveučilištu u Dubrovniku, Analiza upisanih studenata u prvu godinu
preddiplomskih studija prema općem uspjehu u srednjoj školi na Sveučilištu u Dubrovniku od akademske 2017. / 2018. do
akademske 2021. / 22. godine i Analiza upisanih studenata u prvu godinu preddiplomskih studija na Sveučilištu u
Dubrovniku od akademske 2017. / 18. do akademske 2021. / 22. godine.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je donio
Zaključak
Primaju se na znanje Analize:
- Strukture generacije studenata upisane u akademskoj 2021. / 2022. godini u I. godinu preddiplomskih studija na
Sveučilištu u Dubrovniku.
- Upisanih studenata u prvu godinu preddiplomskih studija prema općem uspjehu u srednjoj školi na Sveučilištu u
Dubrovniku od akademske 2017. / 2018. do akademske 2021. / 2022. godine i
- Upisanih studenata u prvu godinu preddiplomskih studija na Sveučilištu u Dubrovniku od akademske 2017. / 2018.
do akademske 2021. / 2022. godine.

b) Analiza broja i strukture studenata upisanih u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih
studija
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu dostavljena je Analiza upisanih studenata u prvu godinu diplomskih studija na
Sveučilištu u Dubrovniku od akademske 2017. / 2018. do akademske 2021. /2022. godine.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je donio
Zaključak
Prima se na znanje Analiza upisanih studenata u prvu godinu diplomskih studija na Sveučilištu u Dubrovniku od
akademske 2017. / 2018. do akademske 2021. /2022. godine.
c) Analiza broja i strukture studenata upisanih u I. godinu poslijediplomskog doktorskog studija „Poslovna
ekonomija u digitalnom okruženju“
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu dostavljena je Analiza strukture generacije studenata upisanih u akademskoj 2021. /
2022. godini u prvu godinu poslijediplomskog doktorskog studija Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je donio
Zaključak
Prima se na znanje Analiza strukture generacije studenata upisanih u akademskoj 2021. / 2022. godini u prvu godinu
poslijediplomskog doktorskog studija Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju.
ad 11.
a) Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po raspisanom javnom natječaju za izbor
vanjskog suradnika u naslovno znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje
društvenih znanosti, polje ekonomija, grana međunarodna ekonomija (5.01.05)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju za
imenovanje stručnog povjerenstva za provedbu postupka izbora u naslovno zvanje od 11. siječnja 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka po raspisanom javnom natječaju za izbor vanjskog suradnika u
naslovno znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje
ekonomija, grana međunarodna ekonomija (5.01.05), u sastavu:
-

izv. prof. dr. sc. Tonći Svilokos, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku,
predsjednik Povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Tomislav Galović, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, član,
izv. prof. dr. sc. Katija Vojvodić, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku,
članica.

b) Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po raspisanom javnom natječaju za izbor
u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana
poslovna informatika (5.01.08)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
za imenovanje stručnog povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za izbor asistenta od 17. siječnja 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
U raspravi su sudjelovali:
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka po raspisanom javnom natječaju za izbor u suradničko zvanje i na
radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana poslovna informatika
(5.01.08), u sastavu:
-

izv. prof. dr. sc. Iris Lončar, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku,
predsjednica,
izv. prof. dr. sc. Božidar Jaković, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član,
izv. prof. dr. sc. Tonći Svilokos, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku,
član.

ad 12.
Donošenje odluke o ispravku članka 13. stavka 2. Pravilnika o dodjeljivanju „A“ kategorije državnih
stipendija redovitim studentima Sveučilišta.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog ispravka članka 13. stavka 2. Pravilnika o dodjeljivanju „A“
kategorije državnih stipendija redovitim studentima Sveučilišta, s obrazloženjem.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio je
Ispravak
Pravilnika o dodjeljivanju „A“ kategorije državnih stipendija redovitim studentima Sveučilišta u Dubrovniku
I.
U Pravilniku o dodjeljivanju „A“ kategorije državnih stipendija redovitim studentima Sveučilišta u Dubrovniku koji
je donio Senat na 109. sjednici održanoj 28. siječnja 2014. a koji je mijenjan i dopunjavan na 111. sjednici Senata
održanoj 27. ožujka 2014., na 145. sjednici Senata održanoj 4. prosinca 2017. i na 169. sjednici Senata održanoj 25.
studenoga 2020., ispravlja se odredba članka 13. stavka 2. i glasi:
„(2) Rang lista iz stavka 1. ovog članka sadrži sljedeće podatke: naziv sveučilišnog odjela, razina studija
(preddiplomski ili diplomski studij), ime i prezime studenta, godina preddiplomskog ili diplomskog studija, te:
- za prvu godinu preddiplomskih studija: ukupan broj ostvarenih bodova u razredbenom postupku te naznaku je li
student spada među deset posto najbolje rangiranih redovitih studenata upisanih u prvu godinu studija na svim
preddiplomskim studijima Sveučilišta u Dubrovniku,
- za prvu godinu diplomskih studija: težinski prosjek ocjena ostvaren na preddiplomskom studiju i podatak spada li
kandidat po težinskoj prosječnoj ocjeni među 10% najboljih redovitih studenata upisanih u prvu godinu diplomskih
studija na svojem odjelu i
- za više godine preddiplomskih i diplomskih studija: težinski prosjek ocjena ostvaren u prethodnoj akademskoj
godini.“
II.
Ovaj ispravak stupa na snagu danom donošenja.
Zaključeno u 14,52 sati.

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

