Sveučilište u Dubrovniku
Senat
Broj: 154-1/17
U Dubrovniku, 15. veljače 2017.

Zapisnik
sa 138. sjednice Senata održane 15. veljače 2017. u Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku s početkom u 13,00 sati
Nazočni članovi Senata: Antolović, N., Brailo, M., Brautović, M., Bupić, M., Burum, N., Đurđević–Tomaš, I., Jasprica, N., Jurjević, M., Kapović,
M., Maldini, P., Mirošević, M., Palunko, I., Pečarević, M., Plavčić, M., Stojčić, N., Svilokos, T., Tomšić, S. i Žaja Vrbica, S.
Odsutni članovi Senata: Bilas, T., Matošić, M. i Uskoković, S.
Sjednici su nazočili: prorektori Pavlić, I. i Lazar, M., Marić, M. – predstojnica Zavoda za mediteranske kulture, Ivušić, D. - glavni tajnik, Putica,
B. – akademski tajnik, Marinović, A. – voditeljica Ureda za kadrovske poslove i Buratović, S. - voditeljica Ureda za odnose s javnostima i Ćebo,
J., studentski pravobranitelj.
Rektor je uvodno predložio da se iz prijedloga Dnevnog reda 138. sjednice Senata koji je članovima Senata dostavljen uz poziv za sjednicu,
izostavi točka 21. – Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno – nastavno zvanje redovitog profesora za znanstveno područje tehničkih
znanosti, polje elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika (2.03.04) jer je podnositelj prijedloga prof. dr. sc. Srećko Krile povukao
zahtjev. Članovi Senata prihvatili su prijedlog rektora te jednoglasno donijeli sljedeći
Dnevni red
1. Zapisnik sa 137. sjednice Senata održane 10. siječnja 2017.
2. Izvješće o najvažnijim aktivnostima na Sveučilištu u razdoblju od 10. siječnja do 14. veljače 2017.
3. Donošenje odluke o:
a) Financijskom izvješću Sveučilišta u Dubrovniku za 2016.,
b) usklađenju odluka kojima se utvrđuju materijalni i financijski rashodi u 2016. godini za Redovnu djelatnost skupine 31 - Izdaci za
zaposlene i skupine 32 - Materijalni izdaci, sukladno isplatama;
4. Donošenje odluke o:
a) Financijskom izvješću Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku za 2016;
b) Rebalansu Financijskog plana Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku za 2017;.
5. Donošenje Plana nabave Sveučilišta u Dubrovniku za 2017.
6. Analiza ocjene nastavnih aktivnosti (studentska anketa) za akademsku 2015. / 2016. godinu
7. Donošenje konačne rang liste pristupnika za dodjelu:
a) „A“ državnih stipendija najboljim redovitim studentima Sveučilišta u Dubrovniku za akademsku 2016. / 2017. godinu
b) „E“ stipendija studentima Sveučilišta u Dubrovniku slabijeg socijalno-ekonomskog statusa
8. Donošenje Pravilnika o raspodjeli sredstava za namjensko višegodišnje institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti za 2016. godinu
9. Donošenje odluke o zahtjevu prof. dr. sc. Branke Milošević Pujo, predsjednice Etičkog povjerenstva za izuzećem u postupku koji je
pokrenuo Mario Miletić
10. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu nastavne komponente u postupku izbora doc. dr. sc. Mate Jurjevića u znanstveno nastavno zvanje i
na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo, grana brodsko strojarstvo (2.11.04)
11. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja a u okviru postupka izbora mr. sc. Ljiljane Betice Radić, prim. dr. med. u
naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana
infektologija (3.02.07)
12. Imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka izbora u naslovno nastavno zvanje predavača i ocjenu nastupnog predavanja Ilenie
Romić Marčinko, dr. med. za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina
(3.02.09)
13. Donošenje odluke o izboru dr. sc. Žarka Koboevića u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje tehničnih
znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet (2.12.02)
14. Donošenje odluke o izboru dr. sc. Antonele Gverović Antunica u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje
biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana oftamologija (3.02.18)
15. Donošenje odluke o izboru po jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za:
a) znanstveno područje prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru (1.07.02)
b) znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje drvna tehnologija (4.03)
16. Donošenje Odluke po natječaju objavljenom u Narodnim novinama 6/16 za prijam u radni odnos i izbor dva izvršitelja u suradničko
zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana
komunikologija (5.04.04)
17. Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto docenta po jednog izvršitelja za:

a) interdisciplinarna područja znanosti (izborna polja: 5.01 ekonomija i 6.01 filozofija) i
b) znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest ( 6.04)
18. Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno zvanje i na radno mjesto višeg znanstvenog suradnika za znanstveno područje
biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, grana ribarstvo (4.01.14)
19. Raspisivanje natječaja za izbor u naslovno znanstveno – nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, polje
kineziologija, grana sistematska kineziologija (5.10.01.)
20. Raspisavanje natječaja i imenovanje povjerenstva za izbor jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto
poslijedoktoranda za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana radiokomunikacije (2.03.05)
21. Davanje suglasnosti za izmjene i dopune izvedbenih planova za akademsku 2016. / 2017. za:
a) preddiplomski sveučilišni studij „Akvakultura“ i diplomski sveučilišni studij „Marikultura“
b) preddiplomski sveučilišni studij „Povijest Jadrana i Mediterana“
22. Donošenje Pravilnika o jednostavnoj nabavi
23. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavaštvu
24. Donošenje odluke o imenovanju povjerenstva za ocjenu rada asistenata i poslijedoktoranada koji nisu raspoređeni po sveučilišnim
sastavnicama.
Ad 1. Zapisnik sa 137. sjednice Senata održane 10. siječnja 2017.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je zapisnik sa 137. sjednice Senata održane 10. siječnja 2017.
Senat je većinom glasova (uz dva suzdržana glasa) donio
Zaključak
Prihvaća se zapisnik sa 137. sjednice Senata održane 10. siječnja 2017.

Ad 2. Izvješće o najvažnijim aktivnostima na Sveučilištu u razdoblju od 10. siječnja do 14. veljače 2017.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće rektora o najvažnijim aktivnostima u razdoblju između dvije sjednice Senata.
Senat je jednoglasno donio

Zaključak

Prima se na znanje izvješće rektora o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 10. siječnja do 14. veljače 2017.
Ad 3. Donošenje odluke o: a) Financijskom izvješću Sveučilišta u Dubrovniku za 2016., b) usklađenju odluka kojima se utvrđuju
materijalni i financijski rashodi u 2016. godini za Redovnu djelatnost skupine 31 - Izdaci za zaposlene i skupine 32 - Materijalni izdaci,
sukladno isplatama
a) Članovima Senata, uz poziv za sjednicu dostavljena su izvješća za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. i to: Bilješke za Razdjel 080
MZOS, Glava 43 Visoka naobrazba, Referentna stranica: Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika, Obrazac PR – RAS
VP 151: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Obrazac RAS funkcijski VP 154: Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj
klasifikaciji, Obrazac P-VRIO VP 156: Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza,Obrazac BIL VP 152:Bilanca stanje na
dan 31.12.2016.i Obrazac Obveze VP 159: Izvještaj o obvezama za razdoblje 1.1.-31.12.2016.
Uvodno izvješće dao je N. Stojčić.
U raspravi su sudjelovali: M. Brautović, N. Stojčić i N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaća se Financijsko izvješće Sveučilišta u Dubrovniku za 2016. godinu.
b) Članovima Senata, uz poziv za sjednicu dostavljeni su prijedlozi odluka kako slijedi: Odluka o usklađenju ostalih rashoda podskupine 381
(tekuće donacije) s isplatama u 2016. godini, Odluka o usklađenju rashoda za zaposlene (skupina 31) za 2016. s isplatama u toj godini, Odluka o
ukupnim rashodima za zaposlene i materijalnim rashodima za Dubrovačke knjižnice isplaćenim iz državnog proračuna za 2016. godinu, Odluka o
usklađenju materijalnih rashoda za 2016. s isplatama u toj godini, Odluka o utvrđenju okvirnih rashoda za zaposlene u 2017. godini, Odluka
kojom se utvrđuju okvirni rashodi , podskupine 381-tekuće donacije s planiranim sredstvima u Državnom proračunu za 2016. godinu, Odluka o
okvirnim rashodima za zaposlene i materijalnim rashodima za Dubrovačke knjižnice planiranim u Državnom proračunu za 2017. godinu i
Odluka o utvrđenju okvirnih materijalnih i financijskih rashoda za 2017.godinu.
Uvodno izvješće dao je N. Stojčić.
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Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Donose se odluke o:
- usklađenju ostalih rashoda podskupine 381 (tekuće donacije) s isplatama u 2016. godini
- usklađenju rashoda za zaposlene (skupina 31) za 2016. s isplatama u toj godini
- ukupnim rashodima za zaposlene i materijalnim rashodima za Dubrovačke knjižnice isplaćenim iz državnog proračuna za 2016. godinu
- usklađenju materijalnih rashoda za 2016. s isplatama u toj godini
- utvrđenju okvirnih rashoda za zaposlene u 2017. godini
- utvrđenju okvirnih rashoda podskupine 381- tekuće donacije s planiranim sredstvima u Državnim proračunu za 2016. godinu
- okvirnim rashodima za zaposlene i materijalnim rashodima za Dubrovačke knjižnice planiranim u državnom proračunu za 2017.
- utvrđenju okvirnih materijalnih i financijskih rashoda za 2017.godinu.
2. Odluke iz točke 1. prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio.

Ad 4. Donošenje odluke o: a) Financijskom izvješću Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku za 2016. b) Rebalansu Financijskog
plana Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku za 2017;.
Na prijedlog rektora, a uz suglasnost predsjednika Studentskoga zbora, podtočke a) i b) raspravljene su zajedno. Članovima Senata, uz poziv za
sjednicu dostavljeni su: Financijsko izvješće Studentskog zbora za 2016. godinu, Rebalans Financijskog plana Studentskog zbora za 2016. i
Financijski plan Studentskog zbora za 2017. godinu.
Uvodno izvješće dao je M. Plavčić.
U raspravi su sudjelovali: N. Antolović, M. Plavčić i M. Brautović.
Senat je, uz jedan glas protiv i jedan suzdržan, većinom glasova donio
Odluku
1. Prihvaćaju se:
- Financijsko izvješće Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku za 2016.
- Rebalans Financijskog plana Studentskog zbora za 2016. i
- Financijski plan Studentskog zbora za 2017. godinu.
2. Financijski dokumenti iz točke 1. prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio.

Ad 5. Donošenje Plana nabave Sveučilišta u Dubrovniku za 2017.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Plana nabave Sveučilišta u Dubrovniku za 2017.
Uvodno izvješće dao je N. Stojčić.
U raspravi su sudjelovali: : M. Brautović, N. Stojčić, I. Đurđević Tomaš, N. Burum i B. Putica.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Donosi se Plan nabave Sveučilišta u Dubrovniku za 2017. godinu.
2. Plan nabave prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad 6. Analiza ocjene nastavnih aktivnosti (studentska anketa) za akademsku 2015. / 2016. godinu
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su Rezultati ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti u akademskoj 2015. / 2016. godini na
Sveučilištu u Dubrovniku.
Uvodno izvješće dao je M. Trpin.
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U raspravi su sudjelovali: M. Plavčić, M. Brailo, M. Trpin, P. Maldini, N. Stojčić, M. Pečarević, M. Brautović, M. Mirošević, J. Ćebo, M. Bupić,
I. Pavlić i N. Burum.
Senat je jednoglasno donio

Zaključak

Primaju se na znanje rezultati ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti u akademskoj 2015. / 2016. godini na Sveučilištu u Dubrovniku.
Članovi Senata suglasili su se da treba poduzeti aktivnosti radi poboljšanja anketnog upitnika i načina provedbe i obrade ankete te kod provedbe
ankete nastojati obuhvatiti što veći broj studenata.
Ad 7. Donošenje konačne rang liste pristupnika za dodjelu: a) „A“ državnih stipendija najboljim redovitim studentima Sveučilišta u
Dubrovniku za akademsku 2016. / 2017. godinu b) „E“ stipendija studentima Sveučilišta u Dubrovniku slabijeg socijalno-ekonomskog
statusa
a) Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog konačne rang liste za dodjelu „A“ državnih stipendija najboljim studentima
Sveučilišta u Dubrovniku. Na privremene rang liste objavljene na sveučilišnim odjelima te privremenu rang listu za studente koji su u akademskoj
2016. / 2017. godini upisali I. godinu preddiplomskih studija nije bilo primjedbi.
Uvodno izvješće dala je I. Pavlić.
U raspravi je sudjelovao M. Plavčić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Donosi se konačna rang lista za dodjelu „A“ državnih stipendija najboljim redovitim studentima Sveučilišta u Dubrovniku za akademsku
2016. / 2017. godinu.
a) Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog konačne rang liste za dodjelu „E“ stipendija studentima slabijeg socijalno
ekonomskog statusa. Na privremenu rang listu dostavljenu prijavljenim kandidatima nije bilo primjedbi.
Uvodno izvješće dala je I. Pavlić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Donosi se konačna rang lista za dodjelu „E“ stipendija redovitim studentima Sveučilišta u Dubrovniku slabijeg socijalno ekonomskog
statusa za akademsku 2016. / 2017. godinu.

Ad 8. Donošenje Pravilnika o raspodjeli sredstava za namjensko višegodišnje institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti za 2016.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Pravilnika o raspodjeli sredstava za namjensko višegodišnje institucijsko
financiranje znanstvene djelatnosti za 2016. na Sveučilištu u Dubrovniku.
Uvodno izvješće dao je M. Lazar.
U raspravi su sudjelovali: N. Stojčić, M. Brautović, I. Đurđević Tomaš, M. Lazar, N. Burum, N. Antolović, M. Brailo, M. Jurjević, i P. Maldini.
Senat je jednoglasno donio
Pravilnik
o raspodjeli sredstava za namjensko višegodišnje institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti za 2016. na Sveučilištu u Dubrovniku.
I. Uvodne odredbe
Članak 1.
Pravilnikom o raspodjeli sredstava za namjensko višegodišnje institucijskom financiranje znanstvene djelatnosti za 2016. na Sveučilištu u
Dubrovniku (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se raspodjela novčanih sredstava koja su Sveučilištu u Dubrovniku dodijeljena
temeljem Odluke o namjenskom institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti na javnim sveučilištima u 2016. (Klasa: 640-02/1605/00006 Urbroj: 533-19-16-0002), kao i uvjeti i postupak za dodjelu tih sredstava, te prava i obveze korisnika tih sredstava.
Članak 2.
Sredstva dodijeljena Sveučilištu u Dubrovniku temeljem Odluke o namjenskom institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti na
javnim sveučilištima u 2016. (Klasa: 640-02/16-05/00006 Urbroj: 533-19-16-0002 (u daljnjem tekstu: Odluka MZO) namijenjena su
institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti na Sveučilištu u Dubrovniku (u daljnjem tekstu: Sveučilište) što podrazumijeva:
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1) financiranje specifičnih troškova znanstveno-istraživačkog rada (laboratorijski potrošni materijal, laboratorijski uzorci i životinje,
plinovi,
troškovi provođenja eksperimenata, troškovi terenskog znanstvenog rada i anketiranja i drugi slični troškovi),
2) nabavka sitne i srednje znanstvene opreme,
3) diseminacija istraživačkih rezultata (publiciranje, sudjelovanje na kongresima i simpozijima i slično),
4) nabavka knjiga i časopisa i pretplate na stručne i znanstvene on-line baze podataka,
5) aktivnosti popularizacije znanosti,
6) mobilnost istraživača i
7) indirektni troškovi u vrijednosti do 2% dodijeljenog iznosa.
Članak 3.
Sveučilište autonomno i odgovorno raspolaže doznačenim sredstvima, sukladno njihovoj namjeni.
Sredstva dodijeljena temeljem Odluke MZO su namjenski proračunski prihod Sveučilišta, pa se u smislu članka 52. Zakona o proračunu
(„Narodne novine“ br.: 87/08., 136/12. i 15/15.) ne smatraju se vlastitim prihodom.
Sredstva dodijeljena temeljem Odluke MZO Sveučilište ne može koristiti za podmirivanje rashoda za zaposlene, nabavu kapitalne
opreme ili za podmirivanje materijalnih troškova redovitog poslovanja (tzv. „hladni pogon“).

II. Raspodjela sredstava
Članak 4.
Sredstva za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti raspodjeljuju se u dvije kategorije: fiksni dio i varijabilni dio.
Fiksni dio čine sredstva koja se u unaprijed određenom iznosu raspoređuju na zaposlenike Sveučilišta koji su izabrani u znanstvenonastavna, umjetničko-nastavna i znanstvena zvanja i zaposleni na pripadnim radnim mjestima u punom radnom vremenu na neodređeno
vrijeme.
Fiksni dio, u smislu prednjeg stavka, iznosi 2.500,00 kuna za zaposlenike u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima, te
1.000,00 kn za one u znanstvenim zvanjima.
Varijabilni dio čine sredstva koja se dodjeljuju na temelju znanstvene produktivnosti istraživača u zadnjih pet godina. Točan iznos tih
sredstava koji se dodjeljuje pojedinom znanstveniku obračunava se na temelju kriterija i procedure opisane u članku 5., 6. i 7.ovog
Pravilnika.
Članak 5.
Pri određivanju varijabilnog dijela sredstava koja se dodjeljuju pojedinom znanstveniku uzimaju se u obzir znanstveni radovi objavljeni
u razdoblju 2012-2016. u časopisima i publikacijama indeksiranima u Web of Science Core Collection (WoS) bazama, te a1 radovi
objavljeni u međunarodnom časopisu ili publikaciji (za društvene i humanističke znanosti). Pri tom se svaki takav rad vrednjuje
određenim brojem bodova i to na sljedeći način:
- 10 bodova za rad u časopisu unutar prvog kvartila (Q1) pripadne kategorije,
- 7 bodova za rad u časopisu unutar drugog kvartila (Q2) pripadne kategorije,
- 5 bodova za rad u časopisu unutar trećeg kvartila (Q3) pripadne kategorije,
- 4 bod za rad u časopisu unutar četvrtog kvartila (Q4) pripadne kategorije,
- 4 boda za poglavlje u knjizi indeksiranoj u WoS-u, za rad u zborniku indeksiran u WoS-u koji nije izdat kao broj nekog časopisa, te za
rad u časopisu indeksiran u WoS-u koji nije kategoriziran po kvartilima,
- 3 boda za a1 rad u međunarodnom časopisu,
- knjiga se vrednjuje kao tri rada u odgovarajućoj kategoriji, znači 12 bodova ako je citirana u WoS-u, te 9 bodova ako spada pod a1
kategoriju.
Ako je neki časopis indeksiran u dvije ili više kategorija, za obračun se uzima kategorija u kojoj je on najbolje rangiran.
Gornji bodovi se dijele s brojem autora, odnosno s brojem tri, ukoliko je broj autora veći od tri. Tako dobiveni bodovi dodjeljuju se
znanstveniku koji je autor na tom radu. Zbrajanjem bodova po svim radovima dolazi se do ukupnog broja bodova dodijeljenih
pojedinom znanstveniku.
U slučaju kad je broj autora veći ili jednak tri, dozvoljava se bonus za glavnog autora. Glavni autor je pri tom onaj koji je najviše
doprinio rješavanju problema, objedinio podatke i napisao rad. Po jednom radu može biti samo jedan glavni autor.
Bonus za glavnog autora iznosi 3 boda za Q1 rad, 2 boda za Q2 rad, te po jedan bod za ostale radove.
Novčana vrijednost boda iz gornjeg izračuna dobiva se dijeljenjem iznosa sredstava raspoređenih na varijabilni dio s ukupnim brojem
bodova dodijeljenih svim zaposlenicima.
Varijabilni dio sredstava za pojedinog znanstvenika dobije se množenjem njemu dodijeljenih bodova s novčanom vrijednošću boda.
Zaposlenici Sveučilišta u znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavnim i znanstvenim zvanjima koji nisu zaposleni u punom radnom
vremenu ili nisu zaposleni na neodređeno vrijeme, kao i oni u ostalim zvanjima (nastavnim, suradničkim, stručnim), ne dobivaju fiksan
dio sredstava, ali mogu sudjelovati u raspodjeli varijabilnog dijela na način utvrđen ovim Pravilnikom ako su objavili rad u WoS-u ili a1
rad u razdoblju 2012-2016. Pri tom će se pojedinom takvom zaposleniku dodijeliti sredstva samo ukoliko mu gornjom raspodjelom
pripadne barem 500,00 kn.
Zaposlenicima u suradničkim zvanjima (asistentima i poslijedoktorandima) će Sveučilište i nadalje po potrebi iz vlastitih sredstava, mimo
sredstava čija se raspodjela utvrđuje ovim Pravilnikom, financirati aktivnosti koje su im nužne za završetak doktorskog studija, odnosno
za stjecanje uvjeta za izbor u više zvanje (objavljivanje radova, odlaske na konferencije i sl).
Članak 6.
Po donošenju Pravilnika Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte Sveučilišta objavljuje Poziv za podnošenje prijava za
dodjelu sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti (poziv za varijabilni dio sredstava). Poziv obavezno
sadrži rok za podnošenje prijava koji ne može biti kraći od sedam dana.
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Znanstvenik zainteresiran za dodjelu sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti (varijabilni dio sredstava)
podnosi, sukladno Pozivu, prijavu/zahtjev na propisanom obrascu. Uz prijavu/zahtjev znanstvenik je dužan priložiti i svu traženu
dokumentaciju.
Nakon isteka roka za podnošenje prijava Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte Sveučilišta pregledava pristigle prijave
na temelju uvjeta i zahtjeva iz ovoga Pravilnika. U postupku pregleda prijava Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte
Sveučilišta može pozvati podnositelja prijave/zahtjeva da pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u svezi s traženim dokumentima uklone
nedostatke ili nejasnoće.
Pogreškama, nedostacima ili nejasnoćama iz prednjeg stavka ovoga članka smatraju se dokumenti koji jesu ili se čine nejasni, nepotpuni,
pogrešni, sadrže greške ili nedostaju.
O pregledu pristiglih prijava Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte Sveučilišta sastavlja pisano izvješće i izrađuje nacrt
prijedloga odluke za dodjelu sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti.
Pisano izvješće i nacrt prijedloga odluke, iz prednjega stavka, Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte Sveučilišta dostavlja
prorektoru za međunarodnu suradnju i znanost Sveučilišta koji izrađuje prijedlog odluke za dodjelu sredstava za namjensko
institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti.
Odluku za dodjeli sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti, na prijedlog prorektora za međunarodnu
suradnju i znanost Sveučilišta, donosi rektor.
Podnositelj prijave/zahtjeva koji smatra da mu je odlukom iz prednjega stavka povrijeđeno koje pravo može, u roku od 7 dana, od dana
objave odluke, podnijeti prigovor Senatu.
Odluka Senata po prigovoru konačna je.
Članak 7.
Odluku o dodijeli fiksnog dijela sredstva za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti donosi rektor na prijedlog
prorektora za međunarodnu suradnju i znanost Sveučilišta.
Odluka rektora konačna je.
III. Doznaka sredstava, praćenje potrošnje i financijsko izvještavanje
Članak 8.
Raspoloživa sredstva doznačuju se prema pojedinačnim odlukama o raspodjeli sredstava po kategorijama potrošnje.
Financijsko računovodstvena služba Sveučilišta prati tijek doznačenih sredstava i podnosi financijski izvještaj iz kojeg će Senatu i MZO
biti vidljiv način njihova korištenja.
Svaki korisnik sredstava dužan je financijsko-računovodstvenoj službi Sveučilišta podnijeti individualni potpisani izvještaj o potrošnji
sredstava. Uz izvještaj je potrebno dostaviti dokumentaciju kojom se opravdava potrošnja sredstava.
IV. Prijelazne i završne odredbe
Članak 9.
Sredstva dodijeljena temeljem Odluke MZO moraju se iskoristiti do 30. lipnja 2017. zaključno.
Preostala i neutrošena sredstva iz Odluke MZO raspodijelit će se i koristiti, isključivo, za diseminaciju postignutih rezultata istraživanja.
Članak 10.
Izrazi u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
Članak 11.
Izmjene i/ili dopune ovoga Pravilnika donose se na isti način kao i Pravilnik.
Članak 12.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na mrežnim stranicama Sveučilišta.

Ad 9. Donošenje odluke o zahtjevu prof. dr. sc. Branke Milošević Pujo, predsjednice Etičkog povjerenstva za izuzećem u postupku koji je
pokrenuo Mario Miletić
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prijava koju je Mario Miletić podnio Etičkom povjerenstvu Sveučilišta u Dubrovniku i
Zahtjev predsjednice Etičkog povjerenstva prof. dr. sc. Branke Milošević Pujo za izuzećem iz tog postupka.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
U raspravi su sudjelovali: M. Bupić, M. Jurjević, M. Plavčić, J. Ćebo, N. Burum, D. Ivušić, P. Maldini, B. Putica i M. Brailo.
U provedenom glasovanju, za prihvaćanje zahtjeva za izuzećem izjasnilo se devet članova Senata, protiv zahtjeva izjasnila su se dva člana a
suzdržano je bilo šest članova.
Budući da se za prihvaćanje zahtjeva nije izjasnila većina ukupnog broja članova (11), Senat je donio
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Zaključak
Zahtjev prof. dr. sc. Branke Milošević Pujo za izuzećem u postupku pred Etičkim povjerenstvom koji je pokrenuo Mario Miletić nije
prihvaćen.
Ad 10.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta (nastavna
komponenta) dr. sc. Mate Jurjevića za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora, Odluku Matičnog odbora za područje
tehničkih znanosti, polje strojarstva, brodogradnje, tehnologije prometa i transporta, zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnike o izboru dr. sc.
Mate Jurjevića u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo te Prijedlog Pomorskoga
odjela za imenovanje Povjerenstva.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta (nastavna komponenta), a u okviru postupka izbora dr. sc. Mata Jurjevića u
znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje: strojarstvo, grana: brodsko
strojarstvo (2.11.04), po natječaju objavljenom u Narodnim novinama br. 123 od 30. prosinca 2016., sastavu:
- izv. prof. dr. sc. Maro Jelić, predsjednik
- prof. dr. sc. Ivica Veža, član (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu)
- prof. dr. sc. Miljenko Obad, član (Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru i vanjski suradnik Sveučilišta u Dubrovniku)
2. Povjerenstvo se zadužuje utvrditi ispunjava li kandidat uvjete (nastavnu komponentu) za izbor u znanstveno-nastavno zvanje
izvanrednog profesora za znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: strojarstvo, znanstvena grana: brodsko strojarstvo
(2.11.04) te dostaviti Senatu izvješće s mišljenjem.

Ad 11. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu nastavne komponente u postupku izbora doc. dr. sc. Mate Jurjevića u znanstveno nastavno
zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo, grana brodsko strojarstvo
(2.11.04)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Izvješće Povjerenstva Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku o
provjeri ispunjavanja uvjeta iz odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna
zvanja, a u postupku izbora mr. sc. Ljiljane Betica Radić u naslovno nastavno zvanje, Mišljenje Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o ispunjavanju uvjeta za izbor u naslovno zvanje predavača mr. sc. Ljiljane Betica Radić,
Prijedlog Vijeća studija „Sestrinstvo“ i „Kliničko sestrinstvo“ za imenovanje Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja i prijedlog Odluke o
imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja mr. sc. Ljiljane Betica Radiću.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u postupku izbora mr. sc. Ljiljane Betice Radić, prim. dr. med., u
naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje: kliničke medicinske znanosti, grana:
infektologija (3.02.07), a po natječaju objavljenom u Narodnim novinama br. 6 od 20. siječnja 2016., u sastavu:
- prof. dr. sc. Miro Morović ( Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku, predsjednik
- izv. prof. dr. sc. Marko Margaritoni, član
- dr. sc. Sanda Tešanović, član.
2. Povjerenstvo će donijeti odlukuo temi, mjestu i vremenu održavanja nastupnog predavanja, te nakon održanog nastupnog predavanja
dostaviti Senatu izvješće s ocjenom i mišljenjem.

Ad 12. Imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka izbora u naslovno nastavno zvanje predavača i ocjenu nastupnog predavanja
Ilenie Romić Marčinko, dr. med. za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna
medicina (3.02.09)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Prijedlog Vijeća studija „Sestrinstvo“ i „Kliničko sestrinstvo“ za imenovanje
Povjerenstva za provedbu postupka izbora i ocjenu nastupnog predavanja Ilenie Romić Marčinko, dr. med. u naslovno nastavno zvanje
predavača te prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora i ocjenu nastupnog predavanja Ilenie Romić
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Marčinko, dr. med., u okviru postupka njenog izbora u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje biomedicine i zdravstva,
polje kliničkih medicinskih znanosti, grana: interna medicina.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka izbora i ocjenu nastupnog predavanja, a u okviru postupka izbora Ilenie Romić
Marčinko, dr. med. u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničkih medicinskih
znanosti, grana interna medicina (3.02.09), po natječaju objavljenom u Narodnim novinama br. 98 od 26. listopada 2016., sastavu:
- mr. sc. Žarko Vrbica, dr. med. predsjednik
- dr. sc. Sanda Tešanović, dr. med. član
- mr. sc. Sanja Vrbica Mlinarić, dr. med., član.
2. Povjerenstvo se zadužuje utvrditi ispunjava li kandidatkinja uvjete za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno
područje biomedicine i zdravstva, polje kliničkih medicinskih znanosti, grana interna medicina, ocijeniti nastupno predavanje, te
dostaviti Senatu izvješće s mišljenjem.
Ad 13. Donošenje odluke o izboru dr. sc. Žarka Koboevića u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje tehničnih
znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet (2.12.02)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti, polje strojarstva, brodogradnje,
tehnologije prometa i transporta, zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnike o izboru dr. sc. Žarka Koboevića u znanstveno zvanje znanstvenog
suradnika za područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, Izvješće Stručnog povjerenstva Fakultetskog vijeća Pomorskog
fakulteta Sveučilišta u Rijeci o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Žarka Koboevića za izbor u znanstveno nastavno zvanje, Odluka Fakultetskog vijeća
Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci o izboru dr. sc. Žarka Koboevića u znanstveno nastavno zvanje docenta i prijedlog za sklapanje ugovora
o radu za to radno mjesto na Sveučilištu u Dubrovniku.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Žarko Koboević izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje tehničnih znanosti, polje
tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet (2.12.02) na Sveučilištu u Dubrovniku.
Ad 14. Donošenje odluke o izboru dr. sc. Antonele Gverović Antunica u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno
područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana oftamologija (3.02.18)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva, polje temeljnih
medicinskih znanosti, kliničkih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne medicine i farmacije o izboru dr. sc. Antonele Gverović
Antunica u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polju kliničke medicinske znanosti,
Izvješće Stručnog povjerenstva Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Splitu o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Antonele Gverović Antunica za
izbor u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta, Mišljenje i prijedlog Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu za
izbor dr. sc. Antonele Gverović Antunica u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta i Zapisnik o održanom i pozitivno ocjenjenom
nastupnom predavanju.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Antonela Gverović Antunica izabire se u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje biomedicine i
zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana oftamologija (3.02.18).

Ad 15. Donošenje odluke o izboru po jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za: a) znanstveno
područje prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru (1.07.02) b) znanstveno područje
biotehničkih znanosti, polje drvna tehnologija (4.03)
a) Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće s mišljenjem Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za izbor jednog
izvršitelja u sradničko zvanje i na radno mjesto poslijedkotoranda za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne
znanosti, grana znanost o moru.
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U raspravi su sudjelovali: N. Antolović, M. Pečarević i N. Jasprica.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Marina Brailo izabire se u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje prirodnih znanosti,
polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru (1.07.02) na Sveučilištu u Dubrovniku.

b) Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće s mišljenjem Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za izbor jednog
izvršitelja u sradničko zvanje i na radno mjesto poslijedkotoranda za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje drvna tehnologija.
Uvodno izvješće dala je S. Žaja Vrbica.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Margarita Bego izabire se u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje biotehničkih znanosti,
polje drvna tehnologija (4.03) na Sveučilištu u Dubrovniku.
Nakon donošenja odluka po točki 15. dnevnog reda, sjednicu je napustila S. Tomšić.
Ad 16. Donošenje Odluke po natječaju objavljenom u Narodnim novinama 6/16 za prijam u radni odnos i izbor dva izvršitelja u
suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske
znanosti, grana komunikologija (5.04.04)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće s mišljenjem Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za izbor u
sradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti (5.04) od 20.
travnja 2016. i dopunjeno Izvješće od 10. svibnja 2016.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
U raspravi su sudjelovali: N. Antolović, N. Jasprica, P. Maldini, M. Brautović, N. Burum i S. Buratović.
Kod glasovanja po ovoj točki dnevnog reda, za prihvaćanje Izvješća Povjerenstva izjasnilo se četiri člana Senata, protiv prihvaćanja Izvješća
izjasnilo se pet članova a suzdržanih glasova bilo je osam. Budući da se za prihvaćanje Izvješća nije izjasnila natpolovična većina ukupnog broja
članova Senata (11) Senat je donio
Zaključak
Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za izbor u sradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje
društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti od 20. travnja 2016. i dopuna tog Izvješća od 10. svibnja 2016. nisu
prihvaćeni pa se Natječaj objavljen u Narodnim novinama broj 6/16 poništava.

Ad 17. Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto docenta po jednog izvršitelja za: a)
interdisciplinarna područja znanosti (izborna polja: 5.01 ekonomija i 6.01 filozofija) i b) znanstveno područje humanističkih znanosti,
polje povijest ( 6.04)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je pozitivno Mišljenje Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta
u Dubrovniku od 9. siječnja 2017.za raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto docenta jednog izvršitelja
za interdisciplinarna područja znanosti (izborna polja: 5.01 ekonomija i 6.01 filozofija).
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto docenta jednog izvršitelja za interdisciplinarna područja
znanosti (izborna polja: 5.01 ekonomija i 6.01 filozofija).
b) Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka Vijeća studija Povijest Jadrana i Mediterana od 4. siječnja 2017. o pokretanju
postupka za izbor u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto docenta jednog izvršitelja za znanstveno područje humanističkih znanosti,
polje povijest ( 6.04).
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Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto docenta jednog izvršitelja za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje povijest ( 6.04)

Ad 18. Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno zvanje i na radno mjesto višeg znanstvenog suradnika za znanstveno područje
biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, grana ribarstvo (4.01.14)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Izvadak iz Zapisnika sa sjednice Znanstvenog vijeća Instituta za more i priobalje Sveučilišta
u Dubrovniku održane 14. listopada 2016., Odluka o davanju prethodne suglasnosti Znanstvenog vijeća Instituta za more i priobalje za
pokretanje postupka izbora dr. sc. Nenada Antolovića u više znanstveno zvanje prije isteka roka od pet godina, Suglasnost dr. sc. Nenada
Antolovića za pokretanje postupka izbora u zvanje višeg znanstveno suradnika prije isteka roka od pet godina u zvanju znanstvenog suradnika.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor jednog izvršitelja u znanstveno zvanje i na radno mjesto višeg znanstvenog suradnika za znanstveno
područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, grana ribarstvo (4.01.14)

Ad 19. Raspisivanje natječaja za izbor u naslovno znanstveno – nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, polje
kineziologija, grana sistematska kineziologija (5.10.01.)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je zamolba dr. sc. Joška Sindika za raspisivanje natječaja za njegov izbor u naslovno
znanstveno nastavno zvanje docenta za polje kineziologije, Odluka Matičnog odbora za područje društvenih znanosti, polje pedagogije,
logopedije, edukacijsko – rehabilitacijske znanosti i kineziologije o izboru dr. sc. Joška Sindika u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za
znanstveno područje društvenih znanosti, polje kineziologije i Prijedlog Vijeća studija „Sestrinstvo“ i „Kliničko sestrinstvo“ za pokretanje
postupka izbora jednog izvršitelja u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, polje kineziologija, grana
sistematska kineziologija (5.10.01.).
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor jednog izvršitelja u naslovno znanstveno – nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, polje
kineziologija, grana sistematska kineziologija (5.10.01.)

Ad 20. Raspisavanje natječaja i imenovanje povjerenstva za izbor jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto
poslijedoktoranda za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana radiokomunikacije (2.03.05)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Odjela za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Dubrovniku
za pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje tehničkih
znanosti, polje elektrotehnika, grana radiokomunikacije (2.03.05).
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana radiokomunikacije (2.03.05)

Ad 21. Davanje suglasnosti za izmjene i dopune izvedbenih planova za akademsku 2016. / 2017. za: a) preddiplomski sveučilišni studij
„Akvakultura“ i diplomski sveučilišni studij „Marikultura“ b) preddiplomski sveučilišni studij „Povijest Jadrana i Mediterana“
a) Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je odluka Odjela za akvakulturu o izmjenama i dopunama izvedbenih planova
preddiplomskog sveučilišnog studija „Akvakultura“ i diplomskog sveučilišnog studija „Marikultura“ za akademsku 2016. / 2017.godinu.
Uvodno izvješće dala je M. Pećarević.
Senat je jednoglasno donio
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Odluku
Daje se suglasnost za izmjene i dopune izvedbenih planova preddiplomskog sveučilišnog studija „Akvakultura“ i diplomskog sveučilišnog
studija „Marikultura“ za akademsku 2016. / 2017.godinu.
b) Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je odluka Vijeća studija Povijest Jadrana i Mediterana o izmjenama i dopunama
izvedbenih planova tog preddiplomskog studija za ljetni semestar akademske 2016. / 2017.godinu s tabličnim prikazom i pojašnjenjem izmjena.
Uvodno izvješće dala je I. Pavlić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Daje se suglasnost za izmjene i dopune izvedbenog plana preddiplomskog sveučilišnog studija „Povijest Jadrana i Mediterana“ za ljetni
semestar akademske 2016. / 2017.godine.

Ad 22. Donošenje Pravilnika o jednostavnoj nabavi
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Pravilnika o jednostavnoj nabavi.
Uvodno izvješće dao je B. Putica.
U raspravi je sudjelovao M. Lazar.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Donosi se Pravilnik o jednostavnoj nabavi Sveučilišta u Dubrovniku.
2. Pravilnik o jednostavnoj nabavi prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad 23. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavaštvu
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o izdavaštvu.
Uvodno izvješće dao je M. Lazar.
Senat je jednoglasno donio

PRAVILNIK
O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O IZDAVAŠTVU
Članak 1.
(1) U Pravilniku o izdavaštvu (11. sjednica/22. prosinca 2004., 103. sjednica/18. lipnja 2013., 123. sjednica/29. rujna 2015. i 130.
sjednica/26. travnja 2016.) u tablici iz članka 25. red. broj 5. mijenja se tako da sada glasi:
„
Prijevod u časopisima koje izdaje Sveučilište u Dubrovniku („Ekonomska
misao i praksa“, „Naše more“, „Zbornik“, „Medianali“ – prijevodi
5.
1.200,00 kuna
naslova, podnaslova, sažetaka, ključnih riječi, naziva slika, tablica i sličnog
po jednom objavljenom broju časopisa
s hrvatskog na engleski jezik ili s engleskoga na hrvatski jezik)
„.
Članak 2.
(1) U tablici iz članka 25. dodaje se red. broj 7. koji glasi:
„
Ostali prijevodi, prilagodbe i druge prerade autorskog djela
7.
„.

po ugovoru

Članak 3.
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(1) Ovaj Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o izdavaštvu stupa na snagu osmog dana od dana objave na internetskim stranicama
Sveučilišta.

Ad 24. Donošenje odluke o imenovanju povjerenstva za ocjenu rada asistenata i poslijedoktoranada koji nisu raspoređeni po sveučilišnim
sastavnicama.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu rada asistenata i poslijedoktoranada
koji nisu raspoređeni po sveučilišnim sastavnicama.
Uvodno izvješće dao je M. Lazar.
U raspravi su sudjelovali: M. Pećarević i M. Brailo.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu rada asistenata i poslijedoktoranada,koji nisu raspoređeni po sveučilišnim sastavnicama,u
sastavu:
- izv. prof. dr. sc. Maro Jelić, predsjednik
- doc. dr. sc. Marijana Pečarević, član
- doc. dr. sc. Ivana Palunko,član
2. Povjerenstvo se zadužuje pregledati izvješće o radu asistenta / poslijedoktoranada u propisanom razdoblju, te dostaviti Senatu
mišljenje s ocjenom.
Zaključeno u 15,35 sati.
Predsjednik Senata:
prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor
Zapisnik sastavio:
Dalibor Ivušić, dipl. iur., glavni tajnik
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