Sveučilište u Dubrovniku
Senat
Broj:132-1/20
U Dubrovniku, 29. siječnja 2020.
Zapisnik
sa 163. sjednice Senata održane 29. siječnja 2020. u Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku s početkom u 13:00 sati
Nazočni članovi Senata: Antolović, N., Besjedica, T., Bilas, T., Brautović, M., Bulum, B., Burum, N., Čelić, I., Emanuele, L.,
Garić, R., Jurjević, M., Koboević, Ž., Maldini, P., Miličević, M., Palunko, I., Pećarević, M., Svilokos, T., Tomšić, S.,
Uskoković, S. i Vojvodić, K.
Odsutni članovi Senata: Đurđević–Tomaš, I.
Sjednici su nazočili: prorektori Lazar, M., Stojčić, N. i Žaja Vrbica, S., predstojnica Zavoda za mediteranske kulture Marić,
M., voditelj studija Povijest Jadrana i Mediterana Marić, M., glavni tajnik Ivušić, D., voditeljica Ureda za kadrovske poslove
Marinović, A., voditelj Ureda za kvalitetu Trpin, M., voditeljica Ureda za odnose s javnostima Buratović Maštrapa, S. i
studentski pravobranitelj Omerčahić, A.
Senat je na prijedlog rektora jednoglasno donio
Dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

Usvajanje zapisnika sa 162. sjednice Senata održane 18. prosinca 2019.
Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 18. prosinca 2019. do 29. siječnja 2020.
Pokretanje postupka za izbor članova Senata Sveučilišta u Dubrovniku za četverogodišnje mandatno razdoblje počevši
od 27. travnja 2020.
Pokretanje postupka za izbor rektora Sveučilišta u Dubrovniku za četverogodišnje mandatno razdoblje počevši od 1.
listopada 2020. godine
Donošenje odluke o prihvaćanju studijskog programa specijalističkog diplomskog stručnog studija Hotelijerstvo
Izvješće o ocjenama zaposlenika u suradničkim zvanjima asistenta i poslijedoktoranda za akademsku 2018. / 2019.
Donošenje:
a) Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o upisu u više godine preddiplomskih studija
b) Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima upisa u II. godinu diplomskih sveučilišnih i diplomskih
specijalističkih studija
Raspisivanje natječaja za upis na poslijediplomski specijalistički studij „Upravljanje kvalitetom i održivim razvojem u
turizmu“ u akademskoj 2019. / 2020. godini
Izvješće o poslovanju časopisa „Suvremeni Mediteran“, „Naše more“, „Ekonomska misao i praksa“ i „DIEM“ u 2019.
godini
Donošenje odluke o imenovanju povjerljive osobe Sveučilišta u Dubrovniku
Donošenje odluke o inicijativi Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju za produljenje Double Degree sporazuma sa
Sveučilištem u Palermu
Donošenje odluke o izboru doc. dr. sc. Ivane Palunko u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog
profesora za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana automatizacija i robotika (2.03.06)
Donošenje odluke o izboru Marije Čupić, mag. techn., Anite Miljas, mag. sestrinstva i Snježane Busančić, dipl. med.
techn., u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke
medicinske znanosti, grana sestrinstvo (3.02.31)
Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastavne i stručne komponente u okviru postupka izbora:
a) izv. prof. dr. sc. Ivane Pavlić u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07)
b) doc. dr. sc. Ane Bratoš Cetinić u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno
područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (4.01)
c) doc. dr. sc. Josipa Mikuša u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno
područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (4.01)
Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstava za provedbu postupka
a) ponovnog izbora mr. sc. Marije Radonić, prim. dr. med., u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za
znanstveno
područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana pedijatrija (3.02.24)
b) ponovnog izbora mr. sc. Žarka Vrbice, prim. dr. med., u nastavno zvanje i na rdno mjesto višeg predavača za
znanstveno

područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina (3.02.09)
16. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstava za provedbu postupka izbora Zorana Jablanova, dipl. iur., u naslovno
nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje pravo, grana radno i socijalno pravo
(5.02.09)
17. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog
profesora za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni
promet (2.12.02) i imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju
18. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u naslovno znanstveno nastavno zvanje:
a) izvanrednog profesora za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana
kirurgija ( 3.02.10)
b) docenta za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana infektologija
(3.02.07)
c) docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest (6.04).
19. Donošenje odluka o usklađenjima rashoda s planom i isplatama u 2019. te odluka o okvirnim rashodima u 2020.
20. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Natječaja za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih i stručnih studija
Sveučilišta u Dubrovniku u akademskoj 2020. / 2021. godini.
ad 1.

Usvajanje zapisnika sa 162. sjednice Senata održane 18. prosinca 2019.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Zapisnik sa 162. sjednice Senata održane 18. prosinca 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum.
U raspravi su sudjelovali: M. Jurjević i D. Ivušić
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prihvaća se Zapisnik sa 162. sjednice Senata održane 18. prosinca 2019., uz dopunu Odluke donesene pod točkom 16.
dnevnog reda s točkom 3. koja glasi:
„3. Ako Pomorski odjel Sveučilišta u Dubrovniku prije isteka roka iz točke 2. ove Odluke iskaže potrebu za daljnjim
nastavkom rada prof. dr. sc. Branke Milošević Pujo, ponovno će se provesti postupak u skladu s Odlukom o nastavku rada
zaposlenika Sveučilišta u Dubrovniku nakon navršene 65. godine života, a koji su na dan 30. srpnja 2013. bili u trajnom
zvanju redovitog profesora.“
ad 2.

Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 30. listopada do 18. prosinca 2019.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 18. prosinca 2019.
do 29. siječnja 2020.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prima se na znanje Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 18. prosinca 2019. do 29. siječnja 2020.
ad 3.
Pokretanje postupka za izbor članova Senata Sveučilišta u Dubrovniku za četverogodišnje mandatno
razdoblje počevši od 27. travnja 2020.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o provedbi izbora za Senat s hodogramom izbornih
aktivnosti.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o raspisivanju izbora za članove Senata
1. Raspisuju se izbori za članove Senata za mandatno razdoblje od četiri godine počevši od 27. travnja 2020. i to za:
-šest (6) predstavnika zaposlenika izabranih u znanstveno nastavna zvanja po pojedinom sveučilišnom odjelu,
-jednog (1) predstavnika zaposlenika izabranih u znanstveno ili znanstveno nastavno zvanje s Instituta za more i
priobalje,
-jednog (1) predstavnika zaposlenika Sveučilišta s izborom u nastavno zvanje,
-jednog (1) predstavnika zaposlenika Sveučilišta s izborom u suradničko zvanje,
-jednog (1) predstavnika ostalih zaposlenika Sveučilišta.
2. Izbori za članove Senata iz točke 1. ove Odluke provest će se do 27. ožujka 2020.
3. Za provedbu izbora zadužuje se Izborno povjerenstvo u sastavu:

dr. sc. Nenad Antolović, predsjednik Povjerenstva
doc. dr. sc. Marijana Pećarević, član
izv. prof. dr. sc. Mario Miličević, član
izv. prof. dr. sc. Lucia Emanuele, član
Dalibor Ivušić, dipl. iur., član
4. Izborno Povjerenstvo iz prethodne točke će koordinirati provedbu postupka izbora članova Senata – predstavnika
sveučilišnih sastavnica te provesti izborne aktivnosti za izbor ostalih članova Senata
5. Izborne aktivnosti započinju danom donošenja ove odluke, a provest će se u skladu s odredbama Statuta prema
hodogramu koji je sastavni dio ove Odluke.
6. Ova odluka objavit će se na službenim internetskim stranicama Sveučilišta.

HODOGRAM AKTIVNOSTI ZA IZBOR ČLANOVA SENATA
AKTIVNOSTI
Sastavljanje biračkih popisa za:
- zaposlenike u znanstveno nastavnim
zvanjima, nastavnim i suradničkim
zvanjima na sveučilišnim odjelima
- zaposlenike u znanstveno nastavnim
i znanstvenim zvanjima na IMP
- ostale zaposlenike Sveučilišta
Skupovi zaposlenika za isticanje
predstavnika zaposlenika u znanstveno
nastavnim zvanjima na sveučilišnim
odjelima i znanstveno nastavnim i
znanstvenim zvanjima u IMP
Skupovi
zaposlenika
za
izbor
predstavnika :
zaposlenika u nastavnim zvanjima
zaposlenika u suradničkim zvanjima i
ostalih zaposlenika
Dostava lista kandidata Izbornom
povjerenstvu
Potvrda lista kandidata
Utvrđivanje izbornih mjesta
imenovanje biračkih odbora
Izbori

ZADUŽENJE

DATUM

Ured za kadrovske poslove
Izborno povjerenstvo

do 21. veljače 2020.

Pročelnici sveučilišnih odjela
Ravnatelj IMP

do 9. ožujka 2020.

Rektor
Glavni tajnik

do 9. ožujka 2020.

Pročelnici sveučilišnih odjela
Ravnatelj IMP
Rektor
Izborno povjerenstvo

do 12. ožujka 2020.
12. ožujka 2020.

te

Dostava zapisnika o provedenim
izborima Izbornom povjerenstvu
Objava rezultata izbora
Rok za prigovore
Donošenje rješenja o prigovoru
Objava konačne liste izabranih
kandidata
Konstituiranje Senata u novom sazivu

Izborno povjerenstvo
Birački odbori
Pročelnici sveučilišnih odjela
Ravnatelj IMP
Birački odbori
Pročelnici sveučilišnih odjela
Ravnatelj IMP
Izborno povjerenstvo
Podnositelj prigovora
Izborno povjerenstvo
Izborno povjerenstvo

do 19. ožujka 2020.

1.travnja 2020.
do 3. travnja 2020.
do 6. travnja 2020.
7. travnja 2020.

Senat

29. travnja 2020.

do 27. ožujka 2020.
do 31. ožujka 2020.

ad 4. Pokretanje postupka za izbor rektora Sveučilišta u Dubrovniku za četverogodišnje mandatno razdoblje počevši
od 1. listopada 2020. godine

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o provedbi postupka izbora rektora s hodogramom
izbornih aktivnosti.
Uvodno izvješće: N. Burum
U raspravi su sudjelovali: Maldini, P., Bulum, B., Antolović, N., Garić, R., Brautović, M., Burum, N., Ivušić, D., Miličević, M.,
Jurjević, M., Palunko, I., Koboević, Ž. i Vojvodić, K.
Senat je većinom od 15 glasova, uz dva glasa protiv i dva suzdržana donio
Odluku
o pokretanju postupka izbora rektora Sveučilišta u Dubrovniku
1. Senat Sveučilišta u Dubrovniku pokreće postupak za izbor rektora Sveučilišta u Dubrovniku za mandatno razdoblje
od četiri godine počevši od 1. listopada 2020.
2. Kandidata za rektora mogu predložiti stručna vijeća sveučilišnih sastavnica iz redova nastavnika izabranih u zvanje
redovitog profesora ili redovitog profesora u trajnom zvanju, a kandidat može i sam istaknuti u pisanom obliku svoju
kandidaturu za rektora.
3. Uz prijavu kandidature prilaže se životopis kandidata, opis znanstvenog i stručnog rada, program rada za
četverogodišnje mandatno razdoblje te izjava kandidata o prihvaćanju kandidature ako prijedlog daje stručno vijeće
odjela ili znanstveno vijeće Instituta.
4. Imenuje se Povjerenstvo za prikupljanje prijedloga kandidata za izbor rektora Sveučilišta u Dubrovniku u sastavu:
- izv. prof. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica, predsjednica povjerenstva
- izv. prof. dr. sc. Katija Vojvodić, član
- dr. sc. Ivica Đurđević-Tomaš, član
Povjerenstvo se zadužuje prikupiti prijedloge kandidata za izbor rektora te podnijeti Izvješće Senatu.
5. Izborni postupak započinje 29. siječnja 2020., a pojedine izborne radnje provest će se prema hodogramu koji se
prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.
6. Prijavu s dokumentacijom i programom rada kandidati trebaju podnijeti Povjerenstvu za prikupljanje prijedloga
kandidata putem urudžbenog zapisnika u Rektoratu Sveučilišta u tiskanom obliku te u elektroničkom obliku na mail
adresu predsjednice Povjerenstva izv. prof. dr. sc. Sanje Žaja Vrbica (sanja.vrbica@unidu.hr). Krajnji rok za
podnošenje prijava je 6. ožujka 2020. do 12:00 sati neovisno o načinu dostave.
7. Ova Odluka dostavlja se svim sastavnicama Sveučilišta u Dubrovniku i objavljuje se na internetskoj stranici
Sveučilišta u Dubrovniku.
8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
HODOGRAM AKTIVNOSTI ZA IZBOR REKTORA
AKTIVNOSTI
Podnošenje kandidature i programa
rada za četverogodišnje mandatno
razdoblje
Dostava Izvješća Povjerenstva za
prikupljanja prijava kandidata za
rektora – rektoru Sveučilišta u
Dubrovniku
Upućivanje poziva za sjednicu Senata
na kojoj će se obaviti izbor rektora s
dostavom Izvješća Povjerenstva o
kandidatima za rektora i dokumentacije
koju su kandidati priložili uz prijavu
Utvrđivanje liste kandidata za rektora,
imenovanje izbornog povjerenstva i
izbor rektora
Primopredaja dužnosti rektora (ako se
mijenja osoba izabrana za rektora)
Početak četverogodišnjeg mandata

ZADUŽENJE
Kandidati za rektora

DATUM
do 6. ožujka 2020.

Povjerenstvo za prikupljanje prijava
kandidata za rektora

10. ožujka 2020.

Rektor

do 18. ožujka 2020.

Senat

25. ožujka 2020.

Aktualni i novi rektor

do 30. rujna 2020.
1.listopada 2020.

ad 5.
Donošenje odluke o prihvaćanju studijskog programa specijalističkog diplomskog stručnog studija
Hotelijerstvo

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Elaborat o programu specijalističkog diplomskog stručnog studija
„Hotelijerstvo“, Mišljenje Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju o prihvaćanju Elaborata, Mišljenje o
primjerenosti ishoda učenja,Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja
kvalitete i Prijedlog Odluke Senata o prihvaćanju studijskog programa Hotelijerstvo.
Uvodno izvješće: K. Vojvodić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1.

Prihvaća se Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja
kvalitete (Broj: 69-2/20 od 21. siječnja 2020.) kojim se predlaže Senatu prihvatiti studijski program specijalističkog
diplomskog stručnog studija „Hotelijerstvo“.

2.

Prihvaća se studijski program specijalističkog diplomskog stručnog studija „Hotelijerstvo“.

3.

Specijalistički diplomski stručni studij „Hotelijerstvo“ izvodit će se na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
od akademske 2020./2021. godine, nakon što ga Ministarstvo znanosti i obrazovanja upiše u Upisnik studijskih
programa.

4.

Specijalistički diplomski stručni studij „Hotelijerstvo“ traje dvije godine, a završava polaganjem svih ispita,
obavljanjem stručne prakse, izradom i obranom završnog rada. Završetkom tog studija stječe se 120 ECTS bodova
i stručni naziv stručni/a specijalist/specijalistica hotelijerstva s kraticom struč. spec. oec.

5.

Upisni kapacitet za prvu godinu studija iz stavka 1. ove Odluke iznosi trideset pet (35) mjesta, od toga dvadeset pet
(25) za redovite i deset (10) za izvanredne studente.

6.

Uvjeti za upis na studij iz točke 1. ove Odluke su završen odgovarajući preddiplomski studij u polju ekonomije ili
završen neki drugi preddiplomski studij uz obvezu polaganja razlikovnih ispita.

7.

Sukladno članku 20. stavku 10. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Sveučilište u
Dubrovniku će od Ministarstva znanosti i obrazovanja za studijski program iz stavka 1. ove Odluke zatražiti
financiranje sredstvima državnog proračuna.

8.

Ova Odluka dostavit će se Ministarstvu znanosti i obrazovanja i Agenciji za znanost i visoko obrazovanje.

ad 6.

Izvješće o ocjenama zaposlenika u suradničkim zvanjima asistenta i poslijedoktoranda za akademsku
2018. / 2019. godinu

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljene su odluke svih stručnih vijeća sveučilišnih odjela o ocjenama rada
zaposlenika u suradničkim zvanjima.
Uvodno izvješće: M. Lazar
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Primaju se na znanje odluke stručnih vijeća sveučilišnih odjela o ocjenama rada zaposlenika u suradničkim zvanjima
asistenta i poslijedoktoranda na Sveučilištu u Dubrovniku u akademskoj 2018. / 2019. godini.
2. Odluke stučnih vijeća s ocjenama rada asistenata i poslijedoktoranada prilažu se ovom zapisniku i čine njegov
sastavni dio.
ad 7.
a) Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o upisu u više godine preddiplomskih studija
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog izmjena i dopuna Odluke o uvjetima upisa u više godine studija
te prijedlog Pročišćenog teksta Odluke.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica

Senat je jednoglasno donio
Odluku

o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima upisa u više godine preddiplomskih studija broj 645-17b/17 koju je donio Senat
Sveučilišta u Dubrovniku na 140. sjednici održanoj 24. travnja 2017.
Članak 1.
U Odluci o uvjetima upisa u više godine preddiplomskih studija koju je donio Senat Sveučilišta u Dubrovniku na svojoj
140. sjednici održanoj 24. travnja 2017., u članku 5. dodaje se stavak 2. koji glasi: „(2) Ako je studentu iz stavka 1.
ovog članka do završetka studija preostao samo završni rad, nije dužan participirati u troškovima studiranja na način
utvrđen u stavku 1. ovog članka nego plaća samo upisninu za akademsku godinu koju upisuje. „, a u članku 11. dodaje
se stavak 2. koji glasi: „(2) Ako je studentu iz stavka 1. ovog članka do završetka studija preostao samo završni rad,
nije dužan participirati u troškovima studiranja na način utvrđen u stavku 1. ovog članka nego plaća samo upisninu
za akademsku godinu koju upisuje.“
Članak 2.
Izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu osmog dana od dana objave a primjenjivat će se od akademske 2020. / 2021.
godine.
b) Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima upisa u II. godinu diplomskih sveučilišnih i diplomskih
specijalističkih studija
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je je prijedlog izmjena i dopuna Odluke o uvjetima upisa u II. godinu
diplomskih sveučilišnih i diplomskih specijalističkih studija te prijedlog pročišćenog teksta Odluke.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima upisa u II. godinu diplomskih sveučilišnih i diplomskih specijalističkih
studija broj 645-17c/17 koju je donio Senat na svojoj 140. sjednici održanoj 24. travnja 2017.
Članak 1.
U Odluci o uvjetima upisa u II. godinu diplomskih sveučilišnih i diplomskih specijalističkih studija koju je donio Senat
na svojoj 140. sjednici održanoj 24. travnja 2017. u članku 3. dodaje se stavak 3. koji glasi: „(3) Iznimno od odredbe
stavka 2. ovog članka, ako je studentu do završetka studija ostao samo diplomski rad, nije obvezan participirati u
troškovima studiranja nego plaća samo upisninu za akademsku godinu koju upisuje.“, a u članku 7. dodaje se stavak
2. koji glasi: „(2) Ako je studentu iz stavka 1. ovog članka do završetka studija preostao samo diplomski rad, nije dužan
participirati u troškovima studiranja na način utvrđen u stavku 1. ovog članka nego plaća samo upisninu za
akademsku godinu koju upisuje.“
Članak 2.
Izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu osmog dana od dana objave a primjenjivat će se od akademske 2020. / 2021.
godine.
ad 8.
Raspisivanje natječaja za upis na poslijediplomski specijalistički studij „Upravljanje kvalitetom i održivim
razvojem u turizmu“ u akademskoj 2019. / 2020. godini
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju za
raspisivanje Natječaja za upis u I. godinu poslijediplomskog specijalističkog studija „Upravljanje kvalitetom i održivim
razvojem u turizmu“ u akademskoj 2019. / 2020. godini te prijedlog teksta Natječaja.
Uvodno izvješće: K. Vojvodić
Senat je jednoglasno donio odluku o raspisivanju
Natječaja
za upis na poslijediplomski specijalistički studij „Upravljanje kvalitetom i održivim razvojem u turizmu“
u akademskoj 2019. / 2020. godini
Trajanje studija: 3 semestra
ECTS: 90

Uvjeti za upis:
Pravo upisa u prvu godinu studija imaju pristupnici koji su:
1. završili odgovarajući sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u polju

ekonomije,
završili odgovarajući četverogodišnji dodiplomski sveučilišni studij u polju ekonomije prema propisima koji su
vrijedili do stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
3. završili neki drugi diplomski sveučilišni studij ili završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij koji
nije u polju ekonomije, uz obvezu polaganja dva razlikovna ispita,
4. završili neki drugi odgovarajući četverogodišnji dodiplomski sveučilišni studij koji nije u polju ekonomije prema
propisima koji su vrijedili do stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezu
polaganja dva razlikovna predmeta,
5. do stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju stekli magisterij znanosti u polju
ekonomije
6. završili drugi poslijediplomski specijalistički studij u polju ekonomije a kojim se stječe akademski naziv sveučilišni
specijalist ekonomije,
7. do stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju stekli magisterij znanosti u polju koje
nije ekonomija, uz obvezu polaganja dva razlikovna ispita,
8. završili drugi poslijediplomski specijalistički studij u polju koje nije ekonomija a kojim se stječe akademski naziv
sveučilišni specijalist s naznakom pripadajuće struke.
Pored navedenih uvjeta, pristupnici navedeni od 1. do 4. mogu upisati studij i uz uvjet da im je prosječna ocjena na diplomskom
studiju najmanje 3,5. Iznimno, pristupnicima čiji je prosjek ocjena manji od 3,5 može se odobriti upis uz uvjet da uz prijavu
prilože dvije preporuke sveučilišnih nastavnika. Iznimno, pristupnici navedeni pod 5. i 6. nisu dužni priložiti prosjek ocjena
niti preporuke sveučilišnih nastavnika.
Broj pristupnika: 25, u slučaju da se prijavi više kandidata od navedenog broja provest će se selekcijski postupak. Pri odabiru
kandidata prednost će imati pristupnici s višim prosjekom ocjena s prethodnog studija.
Visina školarine: 10.000,00 kuna po semestru odnosno ukupno 30.000,00 kuna.
Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: sveučilišni/a specijalist/specijalistica kvalitete i održivog razvoja
(univ.spec.oec).
Prijave se podnose na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Lapadska obala 7, 20000
Dubrovnik, uz naznaku: „Natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij Upravljanje kvalitetom i održivim razvojem
u turizmu“.
Prijavi treba priložiti:
 ispunjen obrazac za prijavu,
 ovjerenu presliku diplome o završenom studiju,
 ovjeren prosjek ocjena s prethodnog studija,
 preporuke sveučilišnih nastavnika (ukoliko je primjenjivo),
 presliku domovnice,
 životopis.
Rok za podnošenje prijava: 1. ožujka 2020.
2.

ad 9.

Izvješće o poslovanju časopisa „Suvremeni Mediteran“, „Naše more“, „Ekonomska misao i praksa“ i „DIEM“
u 2019. godini

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena su Godišnja izvješća glavnih urednika časopisa čiji je izdavač Sveučilište
u Dubrovniku s izvatcima iz Glavne knjige – bilancama o financijskom poslovanju u 2019.
Uvodno izvješće: M. Lazar
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaćaju se Godišnja izvješća o poslovanju časopisa Sveučilišta u Dubrovniku: „Suvremeni Mediteran“, „Naše
more“, „Ekonomska misao i praksa“ i „DIEM“ u 2019. godini.
ad 10.

Donošenje odluke o imenovanju povjerljive osobe Sveučilišta u Dubrovniku

Uvodno izvješće: D. Ivušić
U raspravi su sudjelovali: M. Trpin i M. Pećarević
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
1. Utvrđuje se da su u ostavljenom roku za povjerljivu osobu Sveučilišta u Dubrovniku kandidirani: Matej Trpin, dipl.
iur., Dalibor Ivušić, dipl. iur. i doc. dr. sc. Marina Brailo Šćepanović, s tim da nitko od kandidata nije dobio 20 %
glasova svih zaposlenika Sveučilišta pa će, nakon odustanka Dalibora Ivušića od kandidature, zaposlenici Sveučilišta u
drugom krugu, u skladu s odredbama članka 22. stavka 3. i 4. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja
nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe, odabrati povjerljivu osobu između dva kandidata i to:
- Marine Brailo Šćepanović i
- Mateja Trpina.

2. Glasovanje o predloženim kandidatima provest će se do 17. veljače 2020. elektroničkim putem na način propisan
odredbom članka 22. stavka 2. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive
osobe.
ad 11.
Donošenje odluke o inicijativi Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju za produljenje Double Degree
sporazuma sa Sveučilištem u Palermu
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju o upućivanju pisma
namjere za nastavak suradnje sa Sveučilištem u Palermu.
Uvodno izvješće: K. Vojvodić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaća se prijedlog Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju za upućivanje pisma namjere Sveučilištu u Palermu
za produljenje Double Degree sporazuma.
ad 12.
Donošenje odluke o izboru doc. dr. sc. Ivane Palunko u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto
izvanrednog profesora za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana automatizacija i robotika
(2.03.06)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva
Sveučilišta u Zagrebu od 18. prosinca 2019., Izvadak iz Izvješća Povjerenstva Fakultetskog vijeća FER-a od 19. studenoga
2019. i Odluka Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i računarstvo od 25. listopada 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Ivana Palunko izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno
područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana automatizacija i robotika (2.03.06) na Sveučilištu u
Dubrovniku.
ad 13.
a) Donošenje odluke o izboru Marije Čupić, mag. techn., u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno
područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo (3.02.31)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka izbora od 2. studenoga
2019. i Izvješće Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 22. siječnja 2020.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Marija Čupić, mag. techn. izabire se u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje biomedicina i
zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo (3.02.31) na Sveučilištu u Dubrovniku.
.........................................................................................................................................................................................................
b) Donošenje odluke o izboru Anite Miljas, mag. sestrinstva, u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno
područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo (3.02.31)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka izbora od 19. studenoga
2019. i Izvješće Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 22. siječnja 2020.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Anita Miljas, mag. sestrinstva, izabire se u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje biomedicina i
zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo (3.02.31) na Sveučilištu u Dubrovniku.
c) Donošenje odluke o izboru Snježane Busančić, dipl. med. techn., u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno
područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo (3.02.31)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka izbora od 2. studenoga
2019. i Izvješće Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 22. siječnja 2020.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Snježana Busančić, dipl. med. techn., izabire se u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje
biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo (3.02.31) na Sveučilištu u Dubrovniku.
ad 14.
a) Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastavne i stručne komponente u okviru postupka izbora
izv. prof. dr. sc. Ivane Pavlić u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje društvenih znanosti, polje
ekonomija od 22. studenoga 2019. i prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastavne i stručne komponente.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za provedbu dijela postupka izbora (nastavna i stručna komponenta) u okviru postupka
izbora dr. sc. Ivane Pavlić u znanstveno nastavno zvanje redovitog profesora za znanstveno područje društvenih
znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07.) u sastavu:
prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, predsjednica,
prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka, članica i
prof. dr. sc. Đuro Benić, član.
2. Povjerenstvo se zadužuje utvrditi ispunjava li pristupnica uvjete (nastavnu i stručnu komponentu) za izbor u
znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana
trgovina i turizam (5.01.07.) te dostaviti Senatu izvješće s mišljenjem.
b) Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastavne i stručne komponente u okviru postupka izbora
doc. dr. sc. Ane Bratoš Cetinić u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno
područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (4.01)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje biotehničkih znanosti, polje
poljoprivrede, šumarstva, drvne tehnologije, biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma od 12. prosinca 2019. i
prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastavne i stručne komponente.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za provedbu dijela postupka izbora (nastavna i stručna komponenta) u okviru postupka
izbora dr. sc. Ane Bratoš Cetinić u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje
biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (4.01.) u sastavu:
izv. prof. dr. sc. Sanja Tomšić, predsjednica,
prof. dr. sc. Vlasta Bartulović, članica i
izv. prof. dr. sc. Ana Gavrilović, članica.
2. Povjerenstvo se zadužuje utvrditi ispunjava li pristupnica uvjete (nastavnu i stručnu komponentu) za izbor u
znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda
(4.01.) te dostaviti Senatu izvješće s mišljenjem.

c) Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastavne i stručne komponente u okviru postupka izbora
doc. dr. sc. Josipa Mikuša u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje
biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (4.01)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje biotehničkih znanosti, polje
poljoprivrede, šumarstva, drvne tehnologije, biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma od 12. prosinca 2019. i
prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastavne i stručne komponente.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za provedbu dijela postupka izbora (nastavna i stručna komponenta) u okviru postupka
izbora dr. sc. Josipa Mikuša u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje biotehničkih
znanosti, polje poljoprivreda (4.01.) u sastavu:
izv. prof. dr. sc. Sanja Tomšić, predsjednica,
prof. dr. sc. Vlasta Bartulović, članica i
izv. prof. dr. sc. Ana Gavrilović, članica.
2. Povjerenstvo se zadužuje utvrditi ispunjava li pristupnik uvjete (nastavnu i stručnu komponentu) za izbor u
znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područj biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda
(4.01.) te dostaviti Senatu izvješće s mišljenjem.
ad 15.
a) Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstava za provedbu postupka ponovnog izbora mr. sc. Marije Radonić,
prim. dr. med., u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za znanstveno područje biomedicine i zdravstva,
polje kliničke medicinske znanosti, grana pedijatrija (3.02.24)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Vijeća studija Sestrinstvo i Kliničko sestrinstvo za imenovanje
Povjerenstva za provedbu postupka reizbora od 15. siječnja 2020.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka ponovnog izbora mr. sc. Marije Radonić, prim. dr. med., u nastavno
zvanje i na radno mjesto višeg predavača za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske
znanosti, grana pedijatrija (3.02.24), u sastavu:
prof. dr. sc. Marijan Saraga, predsjednik, Sveučilište u Splitu
doc. dr. sc. Branka Polić, članica, Sveučilište u Splitu
doc. dr. sc. Joško Markić, član, Sveučilište u Splitu
2. Povjerenstvo se zadužuje utvrditi ispunjava li pristupnica uvjete za ponovni izbor u nastavno zvanje i na radno
mjesto višeg predavača za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana
pedijatrija (3.02.24) te dostaviti Senatu izvješće s mišljenjem.
b) Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstava za provedbu postupka ponovnog izbora mr. sc. Žarka Vrbice,
prim. dr. med., u nastavno zvanje i na rdno mjesto višeg predavača za znanstveno područje biomedicine i zdravstva,
polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina (3.02.09)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Vijeća studija Sestrinstvo i Kliničko sestrinstvo za imenovanje
Povjerenstva za provedbu postupka reizbora od 15. siječnja 2020.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka ponovnog izbora mr. sc. Žarka Vrbice, prim. dr. med., u nastavno
zvanje i na radno mjesto višeg predavača za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske
znanosti, grana interna medicina (3.02.09), u sastavu:
doc. dr. sc. Sanda Tešanović, predsjednica
doc. dr. sc. Josip Lukenda, član
doc. dr. sc. Denis Čerimagić, član
2. Povjerenstvo se zadužuje utvrditi ispunjava li pristupnik uvjete za ponovni izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto
višeg predavača za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna
medicina (3.02.09) te dostaviti Senatu izvješće s mišljenjem.

ad 16.
Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstava za provedbu postupka izbora Zorana Jablanova, dipl. 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, dostavljen je prijedlog Vijeća studija Sestrinstvo i Kliničko sestrinstvo za imenovanje
Povjerenstva za provedbu postupka izbora od 15. siječnja 2020.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka izbora Zorana Jablanova, dipl. iur., u naslovno nastavno zvanje
predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje pravo, grana radno i socijalno pravo (5.02.09), u sastavu:
prof. dr. sc. Jozo Čizmić, predsjednik, Sveučilište u Splitu
prof. dr. sc. Branka Milošević Pujo, članica
prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić, članica, Sveučilište u Splitu
2. Povjerenstvo se zadužuje utvrditi ispunjava li pristupnik uvjete za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za
znanstveno područje društvenih znanosti, polje pravo, grana radno i socijalno pravo (5.02.09) te dostaviti Senatu
izvješće s mišljenjem.
ad 17.
Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto
izvanrednog profesora za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana
pomorski i riječni promet (2.12.02) i imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka o davanju prethodne suglasnosti Stručnog vijeća Pomorskog
odjela za raspisivanje natječaja od 15. siječnja 2020.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Raspisuje se natječaj za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno
područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet (2.12.02).
2. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu nastavne i stručne komponente u okviru postupku izbora u sastavu:
prof. dr. sc. Srećko Krile, predsjednik,
prof. dr. sc. Hrvoje Baričević, član i
prof. dr. sc. Dragan Martinović, član.
3. Povjerenstvo se zadužuje provesti postupak te dostaviti Senatu izvješće s mišljenjem.
ad 18.
a) Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u naslovno znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora
za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana kirurgija ( 3.02.10)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Vijeća studija Sestrinstvo i Kliničko sestrinstvo
za imenovanje Povjerenstva za raspisivanje natječaja od 7. siječnja 2020.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u naslovno znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje
biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana kirurgija ( 3.02.10)
b) Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor 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, dostavljena je prethodna suglasnost Vijeća studija Sestrinstvo i Kliničko sestrinstvo
za raspisivanje natječaja od 7. siječnja 2020.
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 infektologija (3.02.07).

c) Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno
područje humanističkih znanosti, polje povijest (6.04).
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Vijeća Odjela za humanističke studije (u
osnivanju), Studija Povijest Jadrana i Mediterana, za raspisivanje natječaja od 20. siječnja 2020.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih
znanosti, polje povijest (6.04).
ad 19. Donošenje odluka o usklađenjima rashoda s planom i isplatama u 2019. te odluka o okvirnim rashodima u
2020. i to:
a) Donošenje Odluke o usklađenju ostalih rashoda, podskupine 3811- tekuće donacije, s isplatama u 2019. godini
Članovima Senata je na sjednici dostavljen prijedlog odluke.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1.

Ovom Odlukom usklađuju se ostali rashodi, podskupine 3811- tekuće donacije, s isplatama u 2019. godini u
ukupnom iznosu od 1.250.686,71 kuna prema sljedećim stavkama:
3811 - Subvencije za smještaj i prehranu studenata u iznosu od 950.686,71 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 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu („Narodne novine“,
broj 113/2018., 11/2019 i 111/2019.)
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 2019. do 31.
prosinca 2019. godine
.................................................................................................................................................................................................
b)
Donošenje Odluke o okvirnim rashodima za zaposlene i materijalnim rashodima za Dubrovačke knjižnice
planiranim u Državnom proračunu za 2019. godinu
Članovima Senata je na sjednici dostavljen prijedlog odluke.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Ovom Odlukom usklađuju se rashodi za zaposlene (skupina 31) za 2019. godinu s isplatama u ukupnom iznosu od
141.953,00 kune i to za:
3111 - plaće za redovan rad -bruto
119.644,32 kn
3121 - ostali rashodi za zaposlene
2.500,00 kn
3132 - doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
19.645,10 kn
3133- doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
163,58 kn
2. Ovom Odlukom usklađuju se materijalni rashodi (skupina 32) za 2019. godinu s isplatama 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 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu („Narodne novine“, broj 113/2018., 11/2019.
i 111/2019.)
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 2019. do 31. prosinca
2019. godine

..................................................................................................................................................................................................
c)

Donošenje odluke o usklađenju rashoda za zaposlene

Članovima Senata je na sjednici dostavljen prijedlog odluke.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1.

Ovom Odlukom usklađuju se rashodi za zaposlene (skupina konta 31) za 2019. godinu s isplatama u
ukupnom iznosu od: 41.392.210,97 i to za:
3111 - plaće za redovan rad - bruto
3114 - plaće za posebne uvjete rada
3121 - ostali rashodi za zaposlene
3131 - doprinos za mirovinsko osiguranje
3132 - doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
3133 - doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

34.500.932,68
213.404,00
965.417,91
38.427,19
5.627.515,50
46.513,69

2.

Ovom Odlukom usklađuju se materijalni rashodi (skupina konta 32 ) za 2019. godinu s isplatama u
ukupnom iznosu od: 826.823,39 kuna
3212 - naknade za prijevoz na posao
705.934,17
3236 - zdravstvene usluge
49.980,00
3295 - pristojbe i naknade
70.909,22

3.

Ova Odluka primjenjuje se sukladno odredbama Odluke o proglašenju izmjena i dopuna Državnog
proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu („Narodne novine“,
broj 113/2018., 11/2019. i 111/2019.)
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 2019. do 31.
prosinca 2019. godine

.........................................................................................................................................................................................................
d)
Donošenje Odluke o okvirnim rashodima za zaposlene i materijalnim rashodima za redovnu djelatnost
Sveučilišta u Dubrovniku planiranim u državnom proračunu za 2020. godinu
Članovima Senata je na sjednici dostavljen prijedlog odluke.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Utvrđuju se okvirni rashodi za zaposlene, skupine konta 31, za koje su sredstva planirana u Državnom proračunu za
2020. 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 2020. godinu u ukupnom iznosu od: 877.951,00 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)
88.000,00 kn
3. Ova Odluka primjenjuje se sukladno odredbama Odluke o proglašenju Zakona o izvršavanju Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2020. godinu i Odluke o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu
i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Narodne novine“, broj 117/2019 od 02.12.2019. )

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 2020. do 31. prosinca 2020.
godine
.........................................................................................................................................................................................................
e) Odluke o okvirnim ostalim rashodima za redovnu djelatnost Sveučilišta u Dubrovniku planiranim u državnom
proračunu za 2020. godinu
Članovima Senata je na sjednici dostavljen prijedlog odluke.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Utvrđuju se okvirni iznosi ostalih rashoda, skupine konta 38, za koje su sredstva planirana u Državnom proračunu
za 2020. godinu u ukupnom iznosu od: 1.920.000,00 kuna i to za:
3811 - subvencije za smještaj i prehranu studenata
1.620.000,00 kn
3811- programi i projekti Studenskog zbora
300.000,00 kn
2. Ova Odluka primjenjuje se sukladno odredbama Odluke o proglašenju Zakona o izvršavanju Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2020. godinu i Odluke o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu
i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Narodne novine“, broj 117/2019 od 02.12.2019. )
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 2020. do 31. prosinca 2020.
godine
.........................................................................................................................................................................................................
f)
Odluku o okvirnim rashodima za zaposlene i materijalnim rashodima za Dubrovačke knjižnice planiranim u
državnom proračunu za 2020. godinu
Članovima Senata je na sjednici dostavljen prijedlog odluke.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Utvrđuju se okvirni rashodi za zaposlene, skupine konta 31, za koje su sredstva planirana u Državnom proračunu za
2020. 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 2020. 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 2020. godinu i Odluke o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu
i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Narodne novine“, broj 117/2019 od 02.12.2019. )
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 2020. do 31. prosinca 2020.
godine

ad 20.
Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Natječaja za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih i stručnih
studija Sveučilišta u Dubrovniku u akademskoj 2020. / 2021. godini.Donošenje odluke o izmjeni i dopuni natječaja za
upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih i stručnih studija u akademskoj 2019. /2020.
Uvodno izvješće: M. Trpin
Senat je jednoglasno donio

Odluku
Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih i stručnih studija Sveučilišta u Dubrovniku u akademskoj
2019. / 2020. godini koji je Senat raspisao na svojoj 162. sjednici održanoj 18. prosinca 2019. mijenja se i dopunjuje na
način da se:
1. U tabličnom prikazu I. „Upisne kvote“, umjesto naziva preddiplomskog sveučilišnog studija pod rednim brojem 6.
„Akvakultura“ upisuje se naziv preddiplomskog sveučilišnog studija: „Primijenjena ekologija mora“. Upisne kvote pod
rednim brojem 6. ostaju neizmjenjene.
2. U tabličnom prikazu II. „Uvjeti upisa – Uvjeti upisa za kandidate koji se prijavljuju preko NISpVU sustava“, umjesto
naziva preddiplomskog sveučilišnog studija „Akvakultura“ upisuje se naziv preddiplomskog sveučilišnog studija
„Primijenjena ekologija mora“, a tablični prikaz uvjeta za taj studij glasi:

Studijski
program
Naziv / vrsta

Primijenjena
ekologija
mora

Vrednovanje
ocjena
srednje
škole

40%

Obvezni dio državne mature
Hrvatski
jezik

B 20%

Matematika

B 20%

Strani
jezik

B 20%

Izborni
dio
državne
mature
Izborni
predmet

Biologija i
/ ili kemija
Po 10%

Dodatna
provjera
posebnih
znanja,
vještina i
sposobnosti

Posebna
postignuća
Osvojeno 1.
do 3. mjesto
na državnom
natjecanju ili
smotri u RH
iz predmeta
biologija ili
kemija
izravan upis
na studij

3. U svim ostalim odredbama, Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih i stručnih studija Sveučilišta u
Dubrovniku u akademskoj 2019. / 2020. godini, ostaje neizmijenjen.
Zaključeno u 14,40 sati.

Predsjednik Senata:
prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor, v.r.

Zapisnik sastavio:
Dalibor Ivušić, dipl. iur., v.r.

