Sveučilište u Dubrovniku
Senat
Broj: 433-1/17
U Dubrovniku, 23. ožujka 2017.

Zapisnik
sa 139. sjednice Senata održane 22. ožujka 2017. u Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku s početkom u 13,00 sati
Nazočni članovi Senata: Antolović, N., Bilas, T., Brailo, M., Bupić, M., Burum, N., Đurđević–Tomaš, I., Jurjević, M., Maldini, P., Mirošević, M.,
Pećarević, M., Plavčić, M., Stojčić, N., Svilokos, T., Tomšić, S., Uskoković, S. i Žaja Vrbica, S.
Odsutni članovi Senata: Brautović, M., Jasprica, N., Kapović, M., Matošić, M. i Palunko, I. (op),
Sjednici su nazočili: prorektori Pavlić, I. i Lazar, M., Marić, M. – predstojnica Zavoda za mediteranske kulture, Potrebica, M. - ravnatelj
Studentskog centra Dubrovnik, Ivušić, D. - glavni tajnik, Marinović, A. – voditeljica Ureda za kadrovske poslove, Buratović, S. - voditeljica
Ureda za odnose s javnostima i Ćebo, J., studentski pravobranitelj.
Rektor je uvodno izvjestio da zbog problema s glasnicama ne može voditi ovu sjednicu te je predložio da to umjesto njega obavi prorektor izv.
prof. dr. sc. Martin Lazar. Članovi Senata prihvatili su prijedlog rektora te jednoglasno donijeli sljedeći
Dnevni red
1. Zapisnik sa 138. sjednice Senata održane 14. veljače 2017.
2. Izvješće o najvažnijim aktivnostima na Sveučilištu u razdoblju od 14. veljače do 22. ožujka 2017.
3. Donošenje Pravilnika o izdavanju duplikata diplome i Odluke o iznosu naknade za izdavanje duplikata
diplome
4. Donošenje Pravilnika o demonstratorima
5. Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o studijima i studiranju (ukidanje prijavnica za ispite)
6. Imenovanje jednog predstavnika Sveučilišta za člana Sveučilišnog savjeta za mandatno razdoblje od četiri godine
7. Prijedlog kandidata za članove matičnih odbora, znanstvenih područnih vijeća i umjetničkog vijeća
8. Imenovanje novih članova radne skupine za Pilot programske ugovore
9. Informacija o Financijskom izvješću za 2016. i Financijskom planu za 2017. Studentskog centra Dubrovnik
10. Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Studentskog centra Dubrovnik
11. Suglasnost Senata za izbor dr. sc. Lucijane Leoni za voditeljicu Centra za jezike Sveučilišta u Dubrovniku za mandatno razdoblje od
1. travnja 2017. do 31. ožujka 2019.
12. Analiza rada zaposlenika Sveučilišta u Dubrovniku u suradničkim zvanjima i to:
a) asistenata (za akademsku 2015. / 2016. godinu) i
b) poslijedoktoranada (za akademske 2014. / 2015. i 2015. / 2016. godinu)
13. Donošenje odluke o inicijativi Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju za pokretanje poslijediplomskog doktorskog studija
„Poslovna ekonomija“ Sveučilišta u Dubrovniku u suradnji s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu
14. Donošenje odluke o prihvaćanju knjige dr. sc. Damira Juga „Menadžment kriznog komuniciranja“ za udžbenik Sveučilišta u
Dubrovniku i davanje odobrenja za korištenje logotipa Sveučilišta u toj knjizi
15. Donošenje cjenika sadnog materijala Zavoda za mediteranske kulture za 2017.
16. Donošenje odluke o rashodovanju i prodaji službenog vozila Hyundai Terracan 2.9 CRDI, reg. oznake DU 768 CB
17. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada pristupnice Ruže Radoš, a u okviru poslijediplomskog
doktorskog studija „Povijest stanovništva“
18. Imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka izbora u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno
područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana radiokomunikacije (2.03.05)
19. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno
zvanje predavača za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, grana povijest medicine i
biomedicinskih znanosti (3.01.07)
20. Donošenje odluke o izboru u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje tehničkih
znanosti, polje strojarstvo, grana brodsko strojarstvo (2.11.04)
21. Donošenje odluke po natječaju za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje
biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, grana ribarstvo (4.01.14)
22. Donošenje odluke po natječaju za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta:
a) za umjetničko područje, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija - restauracija (za smjer drvo) (7.04.09)
b) za umjetničko područje, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija - restauracija, (za smjer metal) (7.04.09)
23. Donošenje odluke o izboru u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje povijest (6.04):
a) dr. sc. Lovra Kunčevića
b) dr. sc. Rine Kralj – Brassard
c) dr. sc. Marinka Marića i
d) dr. sc. Ivane Lazarević

24. Raspisivanje natječaja za prijam jednog zaposlenika u znanstveno nastavnom zvanju na radno mjesto docenta za znanstveno
područje humanističke znanosti, polje povijest (6.04), te imenovanje povjerenstva za provedbu postupka po natječaju.
25. Raspisivanje natječaja za ponovni izbor jednog nastavnika / nastavnice u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za
znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika, grana astronomija i astrofizika (1.02.06)
26. Raspisivanje natječaja za prijam u radni odnos i izbor jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na određeno
vrijeme, s punim radnim vremenom, 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
27. Donošenje odluke o utvrđivanju teme, mjesta i vremena održavanja nastupnog predavanja mr. sc. Ljiljane Betica Radić, prim. dr.
med., a u okviru postupka njenoga izbora u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje biomedicine i zdravstva,
polje kliničke medicinske znanosti, grana infektologija (3.02.07)
28. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017.
29. Donošenje Plana izdavaštva (knjige i udžbenici) za 2017.
Ad 1. Zapisnik sa 138. sjednice Senata održane 14. veljače 2017.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je zapisnik sa 138. sjednice Senata održane 14. veljače 2017.
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prihvaća se zapisnik sa 138. sjednice Senata održane 14. veljače 2017.
U okviru ove točke Dnevnog reda M. Lazar očitovao se o navodima da se prilikom donošenja odluke pod točkom 3. Dnevnog reda 137. sjednice
pogodovalo njemu i N. Stojčiću te je takve tvrdnje odbacio, a sve koji se žele i osobno u to uvjeriti, pozvao je da preslušaju tonsku snimku s
navedene sjednice.
Ad 2. Izvješće o najvažnijim aktivnostima na Sveučilištu u razdoblju od 14. veljače do 22. ožujka 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 14. veljače do 22. ožujka 2017.
Ad 3. Donošenje Pravilnika o izdavanju duplikata diplome i Odluke o iznosu naknade za izdavanje duplikata diplome
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog Pravilnika o izdavanju duplikata diplome i prijedlog odluke o naknadi za izdavanje
duplikata diplome.
Uvodno izvješće dala je I. Pavlić.
Senat je jednoglasno donio
Pravilnik o izdavanju duplikata diplome
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom propisuje postupak za izdavanje duplikata diplome kojega, na zahtjev ovlaštene osobe, izdaje Sveučilište u
Dubrovniku (dalje u tekstu: Sveučilište), a uz proglašenje prethodno izdane diplome nevažećom.
Članak 2.
Osoba koja je završila studij na Sveučilištu ili nekom od njegovih pravnih prednika te joj je po završetku izdana diploma, može u slučaju
gubitka, uništenja ili pogrešno upisanih podataka u diplomi zatražiti izdavanje duplikata diplome.
Članak 3.
(1) Prije podnošenja zahtjeva za izdavanjem duplikata diplome, osoba je dužna pokrenuti postupak utvrđivanja ranije izdane diplome
nevažećom.
(2) Postupak za utvrđenje diplome nevažećom pokreće pisanim zahtjevom osoba na čije ime glasi diploma ili njezin punomoćnik.
(3) Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu i to: osobno, predajom na urudžbeni zapisnik u rektoratu Sveučilišta ili preporučenom
pošiljkom na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik.
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(4) Obrazac zahtjeva za utvrđenje diplome nevažećom sastavni je dio ovog Pravilnika (Obrazac 1).
(5) Podnositelj zahtjeva dužan je, uz popunjeni obrazac zahtjeva, dostaviti:
preslik osobne iskaznice
izvornik diplome (ako se radi o pogrešno upisanim podacima ili djelomično oštećenoj diplomi) i sve izdane kopije diplome
preslik diplome i /ili uvjerenja o završetku studija ako ih posjeduje (ako se radi o izgubljenoj ili potpuno uništenoj diplomi)
druge dokumente ili podatke važne za prepoznavanje diplome (ako podnositelj nema izvornik, kopije ili preslike diplome)
punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika ( ako zahtjev za izdavanje duplikata diplome podnosi punomoćnik).
Članak 4.
(1) Rektor Sveučilišta će temeljem urednog zahtjeva donijeti rješenje kojim se diploma proglašava nevažećom u roku od 15 dana od
zaprimanja zahtjeva. Rješenje se izrađuje u dva izvornika od kojih se jedan dostavlja podnositelju zahtjeva a jedan odlaže u središnju
pismohranu Sveučilišta.
(2) Rješenje se dostavlja podnositelju preporučenom pošiljkom ili mu se osobno uručuje u rektoratu Sveučilišta.
(3) Preslik rješenja odlaže se u studentski dosje podnositelja zahtjeva.
Članak 5.
(1) Podnositelj zahtjeva o svom trošku objavljuje u Narodnim novinama rješenje o proglašenju diplome nevažećom.
(2) Ako podnositelj zahtjeva traži izdavanje duplikata diplome jer su pogreškom Sveučilišta u diplomu uneseni krivi podaci, Sveučilište
objavljuje rješenje o proglašenju diplome nevažećom i snosi troškove objave u Narodnim novinama.
(3) Nakon objave proglašenja diplome nevažećom u Narodnim novinama, podnositelj zahtjeva podnosi na propisanom obrascu zahtjev za
izdavanjem duplikata diplome.
(4) Obrazac zahtjeva za izdavanje duplikata diplome sastavni je dio ovog Pravilnika (Obrazac 2).
(5) Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu i to: osobno, predajom na urudžbeni zapisnik u rektoratu Sveučilišta ili preporučenom
pošiljkom na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik.
(6) Podnositelj zahtjeva dužan je uz popunjeni obrazac zahtjeva dostaviti:
- preslik osobne iskaznice
- preslik objave o proglašenju diplome nevažećom u Narodnim novinama (ako je objavu zatražio podnositelj zahtjeva)
- potvrdu o uplati iznosa za izdavanje duplikata diplome (osim ako je do izdavanja duplikata diplome došlo zbog pogreške
Sveučilišta
- punomoć (ako zahtjev za izdavanje duplikata diplome podnosi punomoćnik).
Članak 6.
(1) Duplikat diplome, sukladno Pravilniku o sadržaju diploma i dopunskih isprava o studiju („Narodne novine broj 77/08 i 49/11) sadrži
sljedeće podatke:
naziv Republika Hrvatska
Grb Republike Hrvatske
naziv Diploma
naznaku Duplikat
ime i prezime studenta
datum, mjesto i državu rođenja studenta
naziv ustanove na kojoj je student stekao diplomu
naziv i smjer završenog studijskog programa te njegovo trajanje u semestrima
broj ECTS bodova ( ako je bio propisan studijskim programom)
stečeni stručni ili akademski naziv, odnosno stručno zvanje
broj, mjesto i datum izdavanja ranije diplome
broj, mjesto i datum rješenja o proglašenju izvornika diplome nevažećom
broj, mjesto i datum izdavanja duplikata diplome i
potpis čelnika te suhi žig Sveučilišta
(2) Obrazac duplikata diplome sastavni je dio ovog Pravilnika (Obrazac 3).
Članak 7.
(1) Za izdavanje duplikata diplome, podnositelj zahtjeva obvezan je nakon utvrđenja prethodno izdane diplome nevažećom, uplatiti
naknadu Sveučilištu.
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(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, podnositelj zahtjeva nije obvezan platiti naknadu ako se duplikat diplome izdaje zbog
pogreške Sveučilišta.
(3) Visinu naknade za izdavanje duplikata diplome propisuje Senat Sveučilišta.
........................................................................................................................................................................................................................................
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Za izdavanje duplikata diplome podnositelj zahtjeva obvezuje se uplatiti naknadu Sveučilištu u Dubrovniku u iznosu od 300,00 kuna
(slovima:tristotinekuna).
Naknada se uplaćuje u korist računa Sveučilišta u Dubrovniku IBAN HR0823400091110135015 s naznakom: „za izdavanje duplikata
diplome“, a potvrda o obavljenoj uplati dostavlja se uz obrazac „Zahtjev za izdavanje duplikata diplome“.

Ad 4. Donošenje Pravilnika o demonstratorima
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Pravilnika o demonstratorima.
Uvodno izvješće dala je I. Pavlić.
U raspravi su sudjelovali: T. Svilokos, M. Brailo i M. Pećarević.
Senat je jednoglasno donio
Pravilnik o demonstratorima na Sveučilištu u Dubrovniku
I. Opće odredbe
Članak 1.
(1) Pravilnikom o demonstratorima na Sveučilištu u Dubrovniku (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju se uvjeti i postupak imenovanja,
prava i obveze, kao i postupak razrješenja demonstratora na Sveučilištu u Dubrovniku.
(2) U smislu ovog Pravilnika, demonstrator na Sveučilištu u Dubrovniku (u daljnjem tekstu Sveučilište) je redoviti student Sveučilišta
koji je imenovan demonstratorom.
Članak 2.
(1) Na Sveučilištu demonstratori se imenuju radi pomaganja studentima u lakšem svladavanju studijskoga programa i studijskih obveza
studenata (pomoć u svladavanju nastavnoga gradiva, u pripremi za polaganje ispita, u izradi seminarskih ili programskih radova, u
izvedbi laboratorijskih ili terenskih vježbi, u izvedbi nastave na odjelskim radionicama i slično), ali i kao pomoć nastavnicima i njihovim
suradnicima tijekom pripreme i izvedbe nastave i u drugim poslovima vezanima za nastavni proces, kada je to organizacijski potrebno, a
metodički i stručno opravdano.
(2) Demonstrator ne može ni na koji način samostalno:
-izvoditi nastavu umjesto nastavnika i/ili suradnika
-biti uključen u provjeru znanja i ispita umjesto nastavnika i/ili suradnika
-izvoditi individualne konzultacije umjesto nastavnika i/ili suradnika
-izrađivati nastavni materijal za nastavnika i slično.
Članak 3.
(1) Demonstrator se imenuje na pojedine kolegije studija.
(2) Demonstrator se, u pravilu, imenuje na obvezne kolegije preddiplomskoga i diplomskog studija, a iznimno, se može imenovati i na
izborne kolegije tih studija temeljem pisanoga obrazloženja nositelja kolegija o obvezama demonstratora na tom kolegiju.
Članak 4.
(1) Imenovanje demonstratora na kolegiju određeno je fondom sati kolegija, oblicima izvedbi vježbi, brojem suradnika koji sudjeluju u
izvedbi nastave na tom kolegiju, te brojem studenata koji su upisali taj kolegij.
(2) Na jednom kolegiju se može imenovati jedan demonstrator.
(3) Imenovanje studenta za demonstratora traje jednu akademsku godinu, s tim da se to trajanje može produljiti.
Članak 5.

4

(1) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
II. Uvjeti i postupak imenovanja demonstratora
II.1. Uvjeti za imenovanje
Članak 6.
(1) Za demonstratora na određenom kolegiju može biti imenovan redoviti student Sveučilišta koji:
- redovito polaže ispite,
- je prema kriteriju težinskog prosjeka ocjena u pravilu među 10% najuspješnijih studenata u generaciji studija,
- pokazuje posebno zanimanje za taj kolegij,
- je položio ispit iz tog kolegija.
II.2. Postupak imenovanja
Članak 7.
(1) Odluku o imenovanju demonstratora donosi stručno vijeće odjela na prijedlog nositelja kolegija, uvažavajući uvjete utvrđene u
člancima 4. i 6. ovog Pravilnika.
(2) Pisani prijedlog nositelja kolegija za imenovanje demonstratora treba sadržavati:
- kratak životopis studenta s prijepisom ocjena,
- pisanu suglasnost studenta o prihvaćanju imenovanja,
- organizacijske potrebe, kao i metodičko i stručno opravdanje potrebe za demonstratorom,
- podatak o broju studenata ne kolegiju,
- opis zaduženja koja će demonstrator obavljati.
(3) Izbor demonstratora provodi se na početku semestra u kojem se kolegij izvodi.
Članak 8.
(1) Imenovanom demonstratoru uručuje se odluka o imenovanju s naznakom naziva kolegija i razdoblja na koje je imenovan.
(2) Nositelj kolegija odgovoran je za rad demonstratora.

III. Prava i obveze demonstratora
Članak 9.
(1) Demonstrator mora odgovorno, savjesno i etički besprijekorno ispunjavati sve obveze prema studentima, nastavnicima i ostalim
djelatnicima Sveučilišta pridržavajući se pri tom načela objektivnosti, nepristranosti, razboritosti, tolerancije, stručnosti i izvrsnosti.
(2) Demonstrator treba težiti da studenti što djelotvornije ostvare ciljeve predmeta, te im pružiti jednake mogućnosti na podjednak
napredak.
Članak 10.
(1) Rad demonstratora traje tijekom održavanja nastave, to jest tijekom semestra u kojem se kolegij izvodi, u skladu s kalendarom
nastave i rasporedom predavanja, kao i tijekom redovitih ispitnih rokova.
(2) Demonstrator je dužan sudjelovati u pripremi i pomagati u izvođenju nastave uz nazočnost nositelja kolegija ili njegova suradnika.
(3) Nositelj kolegija određuje mjesto rada, opseg, sadržaj i raspored obveza te zadaće demonstratora uz dogovor s demonstratorom.
(4) Termini rada sa studentima se usklađuju s rasporedom i objavljuju se na oglasnoj ploči odjela i na mrežnim stranicama odjela.
Članak 11.
(1) Opterećenje demonstratora pri obavljanju njegovih obveza ne smije biti veće od 4 sata tjedno.
(2) Demonstrator je dužan o svojim aktivnostima voditi dnevnik rada.
(3) Demonstrator koji svoj rad ne obavlja sukladno preuzetim obvezama može biti razriješen dužnosti demonstratora i prije isteka
vremena za koje je imenovan.
(4) Postupak za razrješenjem demonstratora pokreće se na prijedlog nastavnika nositelja kolegija.
(5) Odluka stručnog vijeća odjela o razrješenju demonstratora konačna je.
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Članak 12.
(1) Demonstrator može zatražiti razrješenje s dužnosti u svako doba na temelju pisanog obrazloženja.
V. Vrednovanje rada demonstratora
Članak 13.
(1) Po završetku akademske godine Sveučilišna sastavnica ocjenjuje rad demonstratora. Ocjena se temelji na pisanom izvješću nositelja
kolegija u kojem se vrednuje demonstratorova uspješnost u radu.
(2) Nakon završetka postupka ocjene rada demonstratora pročelnik odjela demonstratoru izdaje potvrdu o ocjeni.
(3) Pročelnik odjela dužan je najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka postupka ocjene demonstratora prorektoru za studije i
studente Sveučilišta dostaviti pisano (zbirno) izvješće o radu svih demonstratora na tom odjelu.
Članak 14.
(1) Demonstrator obavlja svoj rad bez zasnivanja radnog odnosa.
(2) Zavisno o financijskim mogućnostima i obvezama Sveučilišta, demonstratoru se može
isplatiti novčana naknada u skladu s ovim Pravilnikom. Odluku o visini novčane naknade donosi Rektor.
V. Prijelazne i završne odredbe
Članak 15.
(1) Popis demonstratora za svaku akademsku godinu objavljuje se na mrežnim stranicama Sveučilišnih sastavnica.
(2) Nastavnik - nositelj kolegija na početku izvedbe nastave obavijestit će studente o demonstratoru i njegovoj ulozi u provedbi nastavnog
procesa.
Članak 16.
(1) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na uvjete i postupak imenovanja demonstratora na stručnim vijećima odjela na odgovarajući
način će se primijeniti i na vijeća studija.
Članak 17.
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na mrežnim stranicama Sveučilišta.
Ad 5. Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o studijima i studiranju (ukidanje prijavnica za ispite)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog izmjena Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu u Dubrovniku.
Uvodno izvješće dala je I. Pavlić.
U raspravi su sudjelovali: : T. Svilokos i I. Pavlić.
Senat je jednoglasno donio
Pravilnik
o izmjeni Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu u Dubrovniku
Članak 1.
(1) U Pravilniku o studijima i studiranju na Sveučilištu u Dubrovniku (od: 29.9.2011., 18.9.2012., 18.6.2013., 23.12.2013., 27.3.2014. i
26.2.2015.) u članku 68. stavak 2. briše se.
Članak 2.
(1) U članku 78. stavku 2. riječi „ Prijavnice održanih ispita „ brišu se.
(2) Stavak 3 mijenja se i glasi: „(3) Ako postoji nepodudarnost ocjene koja je unesena u indeks i ocjene koja je unesena u ispitnu listu
vjerodostojna je ona ocjena koja je unesena u ispitnu listu.“

6

Prijelazne i završne odredbe
Članak 3.
(1) Izrazi u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
Članak 4.
(1) Dosadašnje prijavnice održanih ispita u papirnatom obliku s ispunjenim ispitnim listama nastavnici su dužni predati studentskim
referadama, odnosno u tajništvo sveučilišnog odjela, radi arhiviranja, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.
Članak 5.
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave na mrežnim stranicama Sveučilišta.
Ad 6. Imenovanje jednog predstavnika Sveučilišta za člana Sveučilišnog savjeta za mandatno razdoblje od četiri godine
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je izvadak iz Statuta s odredbama o sastavu Upravnog vijeća, sadašnji saziv UV i prijedlog
novog člana UV umjesto dr.sc. Iva Bana, profesora emeritusa, kojemu je istekao četverogodišnjim mandat 28. veljače 2017.
Uvodno izvješće dao je M. Lazar.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prof. dr. sc. Vlasta Bartulović imenuje se za predstavnicu Sveučilišta u Dubrovniku u Sveučilišnom savjetu, a za mandatno razdoblje od
četiri godine ( 22. ožujka 2017. -21. ožujka 2021.)
Ad 7. Prijedlog kandidata za članove matičnih odbora, znanstvenih područnih vijeća i umjetničkog vijeća
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je javni poziv za predlaganje kandidata za članove matičnih odbora, područnih znanstvenih
vijeća i umjetničkog vijeća, popunjeni obrasci s prijavama kandidata i njihovim životopisima, nastavnom i znanstvenom aktivnosti te prijedlozi
stručnih vijeća sveučilišnih odjela kandidata za matične odbore i umjetničko vijeće.
Uvodno izvješće dao je M. Lazar.
................................................................................................................................................................................................................
Stručno vijeće Pomorskoga odjela predložilo je prof. dr. sc. Srećka Krilu za člana Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti - polje
strojarstva, brodogradnje, tehnologije prometa i transporta, zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnike.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Sveučilište u Dubrovniku predlaže prof. dr. sc. Srećka Krilu za člana Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti - polje strojarstva,
brodogradnje, tehnologije prometa i transport, zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnike.
..........................................................................................................................................................................................................................................
Stručno vijeće Odjela za elektrotehniku i računarstvo predložilo je prof. dr. sc. Vladimira Lipovca za člana Matičnog odbora za područje
tehničkih znanosti – polja elektrotehnike i računarstva.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Sveučilište u Dubrovniku predlaže prof. dr. sc. Vladimira Lipovca za člana Matičnog odbora za područje tehničke znanosti - polja
elektrotehnike i računarstva.
.................................................................................................................................................................................................................
Stručno vijeće Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju predložilo je prof. dr. sc. Đura Benića za člana Matičnog odbora za područje
društvenih znanosti - polje ekonomije.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Sveučilište u Dubrovniku predlaže prof. dr. sc. Đura Benića za člana Matičnog odbora za područje društvenih znanosti - polje ekonomije.
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..................................................................................................................................................................................................................
Stručno vijeće Odjela za umjetnost i restauraciju predložilo je doc. dr. sc. Sandru Uskoković za člana Matičnog odbora za područje
humanističkih znanosti – polje povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije, znanosti o umjetnosti, etnologije i antropologije.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Sveučilište u Dubrovniku predlaže doc. dr. sc. Sandru Uskoković za člana Matičnog odbora za humanističke znanosti – polje povijesti,
povijesti umjetnosti, arheologije, znanosti o umjetnosti, etnologije i antropologije.
Ad 8. Imenovanje novih članova radne skupine za Pilot programske ugovore
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog odluke o imenovanju radne skupine za Pilot programske ugovore.
Uvodno izvješće dala je I. Pavlić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o imenovanju članova radne skupine za Pilot programske ugovore
Imenuju se članovi radne skupine za provedbu mjera i aktivnosti te praćenje realizacije općih i posebnih ciljeva u svrhu poboljšanja u
sustavu nastave i studija te unapređenja kvalitete upravljanja visokim učilištima, u sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

izv. prof. dr. sc. Ivana Pavlić, prorektorica za studije i studente, predsjednica
doc. dr. sc. Nebojša Stojčić, pročelnik Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
doc. dr. sc. Matko Bupić, pročelnik Pomorskog odjela
izv. prof. dr. sc. Marija Mirošević, pročelnica Odjela za elektrotehniku i računarstvo
doc. dr. sc. Marijana Pećarević, pročelnica Odjela za akvakulturu
izv. prof. dr. sc. Pero Maldini, pročelnik Odjela za komunikologiju
doc. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica, pročelnica Odjela za umjetnost i restauraciju
Marko Plavčić, predstavnik studenata
Matej Trpin, dipl. iur., voditelj ureda za kvalitetu
Branko Putica, dipl. iur., akademski tajnik.

Ad 9. Informacija o Financijskom izvješću za 2016. i Financijskom planu za 2017. Studentskog centra Dubrovnik
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Financijsko izvješće o poslovanju Studentskog centra Dubrovnik u 2016.godini i
Financijski plan Studentskog centra Dubrovnik za 2017.
Uvodno izvješće dao je M. Potrebica.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Financijsko izvješće o poslovanju Studentskog centra Dubrovnik u 2016. godini i Financijski plan Studentskog centra Dubrovnik za 2017.
primaju se na znanje.
Ad 10. Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Studentskog centra Dubrovnik
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je objedinjeni prijedlog odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Studentskog centra
Dubrovnik sačinjen na temelju prijedloga rektora Sveučilišta u Dubrovniku, ravnatelja Studentskog centra Dubrovnik i Studentskog zbora
Sveučilišta u Dubrovniku.
Uvodno izvješće dao je M. Lazar.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o imenovanju članova Upravnog vijeća Studentskog centra u Dubrovniku
1. Za članove Upravnog vijeća Studentskog centra u Dubrovniku za dvogodišnje mandatno razdoblje od 1. travnja 2017. do 31. ožujka
2019. imenuju se:
- doc. dr. sc. Nikša Koboević, nastavnik Sveučilišta u Dubrovniku,
- Darija Bajo, zaposlenica Studentskog centra u Dubrovniku,
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- Jakša Ćebo, predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku.
2. Članovi Upravnog vijeća između sebe biraju predsjednika.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 11. Suglasnost Senata za izbor dr. sc. Lucijane Leoni za voditeljicu Centra za jezike Sveučilišta u Dubrovniku za mandatno razdoblje
od 1. travnja 2017. do 31. ožujka 2019.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je izvješće Izbornog povjerenstva o provedenim izborima za voditeljicu Centra za jezike
Sveučilišta u Dubrovniku i prijedlog Odluke Senata o potvrdi odluke o izboru koju je donijelo Stručno vijeće Centra za jezike.
Uvodno izvješće dao je M. Lazar.
U raspravi su sudjelovali: M. Brailo i D. Ivušić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Potvrđuje se Odluka Stručnog vijeća Centra za jezike Sveučilišta u Dubrovniku kojom je dr. sc. Lucijana Leoni izabrana za voditeljicu
Centra za jezike Sveučilišta u Dubrovniku za mandatno razdoblje od 1. travnja 2017. do 31. ožujka 2019.

Ad 12. Analiza rada zaposlenika Sveučilišta u Dubrovniku u suradničkim zvanjima i to:
asistenata (za akademsku 2015. / 2016. godinu) i
poslijedoktoranada (za akademske 2014. / 2015. i 2015. / 2016. godinu)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljene su odluke o ocjeni rada asistenata i poslijedoktoranada koju su donijela stručna vijeća na
svim sveučilišnim odjelima, ocjena rada višeg asistenta izvan sveučilišnih odjela koju je donijelo Povjerenstvo imenovano odlukom Senata,
izvadak iz Pravilnika o ocjeni rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora te prijedlog Odluke Senata po ovoj točki dnevnog reda.
Uvodno izvješće dao je M. Lazar.
U raspravi su sudjelovali: T. Svilokos, M. Brailo, M. Lazar i N. Stojčić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Primaju se na znanje odluke sveučilišnih odjela kojima je pozitivno ocjenjen rad asistenata, viših asistenata i poslijedoktoranada na
svim sveučilišnim odjelima.
2. Prima se na znanje odluka Povjerenstva kojom je rad jednog višeg asistenta izvan sveučilišnih odjela ocijenjen negativnom ocjenom.
3. Obvezuje se Znanstveno vijeće Instituta za more i priobalje da donese i dostavi odluke o ocjeni rada asistenata, viših asistenata i
poslijedoktoranada raspoređenih na rad u Institutu, a kako bi se mogle razmotriti na sljedećoj sjednici Senata u travnju 2017.

Ad 13. Donošenje odluke o inicijativi Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju za pokretanje poslijediplomskog doktorskog studija
„Poslovna ekonomija“ Sveučilišta u Dubrovniku u suradnji s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je mišljenje Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju.
Uvodno izvješće dao je N. Stojčić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Daje se pozitivno mišljenje o inicijativi Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju za pokretanje poslijediplomskog doktorskog studija
„Poslovna ekonomija“ čiji bi nositelj bilo Sveučilište u Dubrovniku a suradna ustanova Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te se
rektor Sveučilišta u Dubrovniku ovlašćuje da uputi pismo namjere Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i imenuje Povjerenstvo
za izradbu elaborata.
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Ad 14. Donošenje odluke o prihvaćanju knjige dr. sc. Damira Juga „Mendžment kriznog komuniciranja“ za udžbenik Sveučilišta u
Dubrovniku i davanje odobrenja za korištenje logotipa Sveučilišta u toj knjizi
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je inicijativa pročelnika Odjela za komunikologiju, Zaključak Stručnog vijeća Odjela za
komunikologiju i Prijedlog Povjerenstva za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Dubrovniku za prihvaćenje knjige „Menadžment kriznog
komuniciranja“ za udžbenik Sveučilišta u Dubrovniku i korištenje loga Sveučilišta.
Uvodno izvješće dao je M. Lazar.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Knjiga dr. sc. Damira Juga: „Menadžment kriznog komuniciranja“ prihvaća se za udžbenik Sveučilišta u Dubrovniku te se izdavaču
knjige: „Školska knjiga“ iz Zagreba daje pravo da u knjizi otisne zaštitni znak (logo) Sveučilišta u Dubrovniku.
Ad 15. Donošenje cjenika sadnog materijala Zavoda za mediteranske kulture za 2017.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog cjenika kojega je izradio Zavod za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku.
Uvodno izvješće dao je M. Lazar.
U raspravi je sudjelovala M. Marić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Donosi se cjenik sadnog materijala Zavoda za mediteranske kulture za 2017. godinu.
Cjenik se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
.................................................................................................................................................................................................................
Nadalje, na prijedlog prorektora M. Lazara, Senat je donio
Odluku
Ovlašćuje se rektor Sveučilišta u Dubrovniku da ubuduće donosi godišnji cijenik sadnog materijala te izmjene i dopune cjenika, a na
prijedlog ravnatelja Zavoda za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku.
Ad 16. Donošenje odluke o rashodovanju i prodaji službenog vozila Hyundai Terracan 2.9 CRDI, reg. oznake DU 768 CB
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je procjena vozila koju je izradio službeni procjenitelj Croatia osiguranja d.d. te prijedlog
odluke o rashodovanju dugotrajne nefinancijske imovine i prodaji vozila Hyundai Terracan.
Uvodno izvješće dao je M. Lazar.
U raspravi su sudjelovali: T. Bilas, T. Svilokos i D. Ivušić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o rashodovanju dugotrajne nefinancijske imovine
Članak 1.
Prihvaća se prijedlog Boža Tomića, dipl. ing., el., voditelja Službe za investicije, investicijsko održavanje i osiguranje Sveučilišta u
Dubrovniku da se rashoduje sljedeća nefinancijska dugotrajna imovina:
Terensko vozilo Hyundai Terracan 2.9 CRDI, registarskih oznaka: DU 768 CB,
godina proizvodnje 2002., broj šasije:
KMHNM81XP2UO32543, radni obujam 2902 cm3, snage 110 kW, inventurni broj: 000201.
Predmetna imovina rashodovat će se isknjižavanjem vrijednosti vozila iz poslovnih knjiga Sveučilišta u Dubrovniku zbog tehničke
neispravnosti te neuporabivosti i neisplativosti popravka. Sadašnja vrijednost vozila u poslovnim knjigama iznosi 0,00 kn (vrijednost
otpisana 2007.).
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Članak 2.
Utvrđuje se da je službeni procjenjitelj Croatia osiguranja, gospodin Tomislav Rustan, dana 9. ožujka 2017. po zahtjevu Sveučilišta u
Dubrovniku obavio pregled vozila i obavio izračun vrijednosti vozila. Izračun vrijednosti napravljen je tako da se od novonabavne
vrijednosti vozila ovog tipa (365.726,00 kuna) oduzela ukupna rabljenost predmetnog vozila od 89,4% ( 326.959,00 kuna). Tako
dobivena vrijednost vozila na dan 9. ožujka 2017. iznosila je 38.767,00 kuna. Službeni procjenitelj utvrdio je da cijena vozila prema
katalogu rabljenih vozila iznosi od 30.500,00.
Utvrđuje se da je voditelj Službe za investicije, investicijsko održavanje i osiguranje Božo Tomića predložio početnu prodajnu cijenu
vozila u iznosu od 25.000,00 kuna, a po sistemu viđeno – kupljeno.
Članak 3
Senat donosi odluku da će se nakon rashodovanja isknjižavanjem iz poslovnih knjiga, vozilo Hyundai Terracan prodati najpovoljnijem
ponuditelju, a početna prodajna cijena vozila iznosi 25.000,00 kuna.
Članak 4.
Zadužuju se Voditelj Službe za investicije, investicijsko održavanje i osiguranje Božo Tomić, dipl. ing. el. i Dalibor Ivušić, dipl. iur.,
glavni tajnik Sveučilišta u Dubrovniku za realizaciju ove odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 17. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada pristupnice Ruže Radoš, a u okviru poslijediplomskog
doktorskog studija „Povijest stanovništva“
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog akademika Nenada Vekarića, voditelja poslijediplomskog doktorskog studija
„Povijest stanovništva“ za imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada pristupnice Ruže Radoš, te prijedlog Odluke o imenovanju
Povjerenstva.
Uvodno izvješće dao je M. Lazar.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pristupnice Ruže Radoš s temom „Namjesnik bosanskog ejaleta Ali-paša HekimOglu (1736. -1748.) i Dubrovačka Republika“ pod mentorstvom dr. sc. Vesne Miović u sastavu:
prof. dr. sc. Enes Pelidija, predsjednik, – Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu,
akademik Nenad Vekarić, član, – Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku,
dr. sc. Lovro Kunčević, znanstveni suradnik, član – Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku.

Ad 18. Imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka izbora 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 za imenovanje
Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana radiokomunikacije.
Uvodno izvješće dao je M. Lazar.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Za provedbu postupka po natječaju objavljenom u Narodnim novinama br. 20 od 8. ožujka 2017., a za izbor u suradničko zvanje i na
radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana radiokomunikacije (2.03.05)
imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
-

doc. dr. sc. Krunoslav Žubrinić, predsjednik,
doc. dr. sc. Adriana Lipovac, član,
izv. prof. dr. sc. Marija Mirošević, član.
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2. Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju provodi postupak natječaja i nakon pregleda i ocjene pravodobno pristiglih
prijava, predlaže Senatu odabir kandidata za izbor u suradničko zvanje i raspored na radno mjesto.
Ad 19. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno
zvanje predavača za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, grana povijest medicine i
biomedicinskih znanosti (3.01.07)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Vijeća studija Sestrinstvo i Kliničko sestrinstvo za imenovanje povjerenstva za
provedbu postupka po natječaju za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje biomedicine i
zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, grana povijest medicine i biomedicinskih znanosti i prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva..
Uvodno izvješće dao je M. Lazar.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka izbora i ocjenu nastupnog predavanja, a u okviru postupka izbora Maria Wokaunna,
dr. med. u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje: biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje: temeljne medicinske
znanosti, znanstvena grana: povijest medicine i biomedicinskih znanosti (3.01.07), a po natječaju objavljenom u Narodnim novinama br.
98 od 26. listopada 2016., sastavu:
- prof. dr. sc. Ante Škrobonja, predsjednik, Medicinski fakultet u Rijeci,
- izv. prof. dr. sc. Stella Fatović Frenečić, član, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i
- izv. prof. dr. sc. Marko Margaritoni, član, Sveučilište u Dubrovniku.
2. Povjerenstvo se zadužuje utvrditi ispunjava li kandidat uvjete za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje:
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje: temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana: povijest medicine i biomedicinskih znanosti
(3.01.07), ocijeniti nastupno predavanje, te dostaviti Senatu izvješće s mišljenjem.

Ad 20. Donošenje odluke o izboru 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, dostavljeno je Izvješće s mišljenjem Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za izbor u zvanje (nastavna
komponenta) te Odluka Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti – polje strojarstva, brodogradnje, tehnologije prometa i transporta,
zrakoplovstva i raketne i svemirske tehnike o izboru dr. sc. Mate Jurjevića u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
Uvodno izvješće dao je M. Lazar.
Senat je većinom glasova (uz suzdržan glas M. Jurjevića) donio
Odluku
Dr. sc. Mate Jurjević izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje tehničkih
znanosti, polje strojarstvo, grana brodsko strojarstvo (2.11.04) na Sveučilištu u Dubrovniku.
Ad 21. Donošenje odluke po natječaju za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje
biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, grana ribarstvo (4.01.14)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće s mišljenjem Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za izbor u
suradničko zvanje i na radno mjesto jednog poslijedoktoranda za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, grana
ribarstvo.
Uvodno izvješće dao je M. Lazar.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Kruno Bonačić, izabire se u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje biotehničkih znanosti,
znanstveno polje poljoprivreda (agronomija), grana ribarstvo (4.01.14) na Sveučilištu u Dubrovniku.
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Ad 22. Donošenje odluke po natječaju za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta:
a) za umjetničko područje, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija - restauracija (za smjer drvo) (7.04.09)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za izbor u suradničko zvanje i na
radno mjesto asistenta za umjetničko područje, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija - restauracija (za smjer drvo) s prijedlogom za
odabir kandidata.
Uvodno izvješće dao je M. Lazar.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Joško Bogdanović, mag. art., izabire se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za umjetničko područje, polje likovne umjetnosti,
grana konzervacija-restuaracija (smjer: drvo) (7.04.09) na Sveučilištu u Dubrovniku.
b) za umjetničko područje, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija - restauracija, (za smjer metal) (7.04.09)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za izbor u suradničko zvanje i na
radno mjesto asistenta za umjetničko područje, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija - restauracija (za smjer metal) s prijedlogom za
odabir kandidata.
Uvodno izvješće dao je M. Lazar.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Marta Stanić, mag. art., izabire se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za umjetničko područje, polje likovne umjetnosti,
grana konzervacija - restuaracija (smjer: metal) (7.04.09) na Sveučilištu u Dubrovniku.

Ad 23. Donošenje odluke o izboru u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje
povijest (6.04):
a) dr. sc. Lovra Kunčevića
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je izvješće Povjerenstava za utvrđivanje uvjeta za izbor u zvanje (nastavna komponenta) te
odluka matičnog odbora za područje humanističkih znanosti, polje povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije, znanosti o umjetnosti, etnologije i
antropologije o izboru dr. sc. Lovra Kunčevića u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za polje povijest.
Uvodno izvješće dao je M. Lazar.
U raspravi su sudjelovali: N. Stojčić i N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Lovro Kunčević izabire se u naslovno znanstveno – nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest
(6.04) na Sveučilištu u Dubrovniku.
b) dr. sc. Rine Kralj – Brassard
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je izvješće Povjerenstava za utvrđivanje uvjeta za izbor u zvanje (nastavna komponenta) te
odluka matičnog odbora za područje humanističkih znanosti, polje povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije, znanosti o umjetnosti, etnologije i
antropologije o izboru dr. sc. Rine Kralj Brassard u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za polje povijest.
Uvodno izvješće dao je M. Lazar.

Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Rina Kralj Brassard izabire se u naslovno znanstveno – nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje
povijest (6.04) na Sveučilištu u Dubrovniku.
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c) dr. sc. Marinka Marića
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je izvješće Povjerenstava za utvrđivanje uvjeta za izbor u zvanje (nastavna komponenta) te
odluka matičnog odbora za područje humanističkih znanosti, polje povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije, znanosti o umjetnosti, etnologije i
antropologije o izboru dr. sc. Marinka Marića u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za polje povijest.
Uvodno izvješće dao je M. Lazar.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Marinko Marić izabire se u naslovno znanstveno – nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest
(6.04) na Sveučilištu u Dubrovniku.
d) dr. sc. Ivane Lazarević
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je izvješće Povjerenstava za utvrđivanje uvjeta za izbor u zvanje (nastavna komponenta) te
odluka matičnog odbora za područje humanističkih znanosti, polje povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije, znanosti o umjetnosti, etnologije i
antropologije o izboru dr. sc. Ivane Lazarević u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za polje povijest.
Uvodno izvješće dao je M. Lazar.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Ivana Lazarević izabire se u naslovno znanstveno – nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest
(6.04) na Sveučilištu u Dubrovniku.

Ad 24. Raspisivanje natječaja za prijam jednog zaposlenika u znanstveno nastavnom zvanju na radno mjesto docenta za znanstveno
područje humanističke znanosti, polje povijest (6.04), te imenovanje povjerenstva za provedbu postupka po natječaju.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Vijeća studija Povijest Jadrana i Mediterana za raspisivanje natječa za prijam
jednog zaposlenika u znanstveno nastavnom zvanju na radno mjesto docenta za znanstveno područje humanističke znanosti, polje povijest (6.04),
te imenovanje povjerenstva za provedbu postupka po natječaju.
Uvodno izvješće dao je M. Lazar.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Raspisuje se natječaj za prijam jednog zaposlenika u znanstveno nastavnom zvanju na radno mjesto docenta za znanstveno područje
humanističke znanosti, polje povijest (6.04).
2. Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju u sastavu:
-

doc. dr. sc. Davor Pauković, predsjednik,
doc. dr. sc. Marija Benić Penava, član,
prof. dr. sc. Stjepan Ćosić, član.

Ad 25. Raspisivanje natječaja za ponovni izbor jednog nastavnika / nastavnice u zanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za
znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika, grana astronomija i astrofizika (1.02.06)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odjela za umjetnost i restauraciju za raspisivanje natječaja za ponovni izbor u
zvanje jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju docenta za podruje prirodnih znanosti, polje fizika.
Uvodno izvješće dao je M. Lazar.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za ponovni izbor u zvanje jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju docenta za područje prirodnih
znanosti, polje fizika, grana astronomija i astrofizika (1.02.06).
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Ad 26. Raspisivanje natječaja za prijam u radni odnos i izbor jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na
određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, 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, dostavljen je prijedlog Pomorskog odjela za raspisivanje natječaja za prijam u radni odnos jednog
zaposlenika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta te prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju.
Uvodno izvješće dao je M. Lazar.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Raspisuje se natječaj za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto jednog asistenta, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom,
za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet (2.12.02)
2. Za provedbu postupka po natječaju imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
- doc. dr. sc. Matko Bupić, predsjednik,
- prof. dr. sc. Željko Kurtela, član,
- kap. Ivica Đurđević -Tomaš, dipl. ing.,član.
3. Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju provodi postupak natječaja i nakon pregleda i ocjene pravodobno pristiglih prijava,
predlaže Senatu odabir kandidata za izbor u suradničko zvanje i raspored na radno mjesto.

Ad 27. Donošenje odluke o utvrđivanju teme, mjesta i vremena održavanja nastupnog predavanja mr. sc. Ljiljane Betica Radić, prim.
dr. med., a u okviru postupka njenoga izbora u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje biomedicine i
zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana infektologija (3.02.07)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Povjerenstva za provedbu nastupnog predavanja mr. sc. Ljiljane Betica Radić o
utvrđivanju teme, mjesta i vremena održavanja nastupnog predavanja.
Uvodno izvješće dao je M. Lazar.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Mr. sc. Ljiljana Betica Radić, prim. dr. med., u okviru postupka izbora u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje:
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje: kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana: infektologija (3.02.07), održat će nastupno
predavanje pred studentima, nastavnicima te Povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja, u sastavu:
- prof. dr. sc. Miro Morović, predsjednik,
- izv. prof. dr. sc. Marko Margaritoni, dr. med., član,
- doc. dr. sc. Sanda Marić Tešanović, dr. med., član.
2. Nastupno predavanje na temu „Je li došao kraj ere antibiotika“ pristupnica će održati u petak, 7. travnja 2017., s početkom u 13:00
sati u sklopu redovite nastave za studente stručnog preddiplomskog studija „Sestrinstvo“ i specijalističkog diplomskog stručnog studija
„Kliničko sestrinstvo“ u središnjoj zgradi Kampusa Sveučilišta u Dubrovniku, na adresi Branitelja Dubrovnika 41.
Ad 28. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog izmjena i dopuna Plana nabave Sveučilišta u Dubrovniku za 2017. godinu.
Uvodno izvješće dao je M. Lazar.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2017. godinu

1.

U Planu nabave za 2017. godinu, u dijelu nabava male vrijednosti, nabava pod rednim brojem 8. „Računala i računalna oprema“ u
dijelu procijenjena vrijednost nabave (iznos bez PDV-a) navod „600.000,00“ mijenja se i sada glasi „650.000,00“, a u dijelu
planirana vrijednost nabave (iznos s PDV-om) navod „750.000,00“ mijenja se i sada glasi „812.500,00“.

2.

U Planu nabave za 2017. godinu, u dijelu jednostavna nabava, iza rednog broja 40. dodaje se redni broj 41. koji glasi:
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Red.br.

Evidencijski
nabave

Predmet nabave

broj

Procijenjena
vrijednost
nabave
(iznos bez PDV-a)

Planirana vrijednost nabave
(iznos s PDV-om)

27.000,00

33.750,00

RASHODI ZA USLUGE
ZAKUPNINE I NAJAMNINE
41.

Nadogradnja programskog paketa Matlab

E-JN-81/2017

a ostale točke Plana nabave pomiču se za jedno mjesto naprijed.
3.

U Planu nabave za 2017. godinu, u dijelu jednostavna nabava, iza rednog broja 65. dodaje se redni broj 66. koji glasi:

Red.br.

Evidencijski
nabave

Predmet nabave

broj

Procijenjena
vrijednost
nabave
(iznos bez PDV-a)

Planirana vrijednost nabave
(iznos s PDV-om)

30.000,00

37.500,00

GRAĐEVINSKI OBJEKTI
POSLOVNI OBJEKTI
Revizija armature
studentskog doma

66.

za

građevinu

Kompleks

E-JN-82/2017

a ostale točke Plana nabave pomiču se za jedno mjesto naprijed.
4.

U Planu nabave za 2017. godinu, u dijelu jednostavna nabava, iza rednog broja 71. dodaje se redni broj 72. koji glasi:

Red.br.

Evidencijski
nabave

Predmet nabave

broj

Procijenjena
vrijednost
nabave
(iznos bez PDV-a)

Planirana vrijednost nabave
(iznos s PDV-om)

44.000,00

55.000,00

POSTROJENJA I OPREMA
UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ

72.

Prijenosna računala za projekt "Mogućnosti
reindustrijalizacije hrvatskog gospodarstva REINDUCE"

E-JN-83/2017.

a ostale točke Plana nabave pomiču se za jedno mjesto naprijed.
5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku.

Ad 29. Donošenje Plana izdavaštva (knjige i udžbenici) za 2017.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Plana izdavaštva za 2017. godinu i to izdavačke djelatnosti koja se odnosi na
tiskanje udžbenika i knjiga, a koji je donijelo Povjerenstva za izdavaštvo Sveučilišta u Dubrovniku.
Uvodno izvješće dao je M. Lazar.

Senat je jednoglasno donio
Odluku
U 2017. godini tiskat će se sljedeće knjige, monografije i udžbenici Sveučilišta u Dubrovniku:
Doc. dr. sc. Matko Bupić: udžbenik „Termodinamički priručnik“, dio obvezne literature za predmete: Termodinamika 1,
Termodinamika 2, Brodski rashladni uređaji i Brodski klimatizacijski sustavi (prijedlog Pomorskog odjela)
Doc. dr. art. Kristina Kojan Goluža: udžbenik „Konzervacija i restauracija keramike“, dio obvezne literature za predmete: Restauracija
i konzervacija keramike I., Restauracija i konzervacija keramike II., Restauracija i konzervacija keramike III., Restauracija i
konzervacija keramike IV.
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Doc. dr. sc. Iris Lončar: znanstvena knjiga „Financijsko obrazovanje“, u okviru projekata „Financijsko znanje populacije srednjoškolaca
Dubrovačko-neretvanske županije“ i „Preferencije srednjoškolaca pri stjecanju financijskog znanja“
Doc. dr. sc. Davor Ljubimir: monografija „Znanje po mjeri čovjeka, Zasnivanje sociologije znanja u Maxa Schelera“, dio obvezne
literature za predmet: Postmoderno društvo
Doc. dr. sc. Katija Vojvodić i doc. dr. sc. Matea Matić Šošić: znanstvena knjiga „Online kupovno ponašanje hrvatskih potrošača
generacije Y“, u okviru projekta „Online kupovno ponašanje hrvatskih potrošača generacije Y“.
Nakon što je zaključen rad po svim točkama Dnevnog reda, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta M. Plavčić pozvao je članove Senata na
manifestaciju u organizaciji Studentskog zbora „Jadranske igre“ koje započinju 2. travnja 2017. u 18,30 sati na plivačkom bazenu VK Jug.
Zaključeno u 13,55 sati.
Predsjednik Senata:
prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor
Zapisnik sastavio:
Dalibor Ivušić, dipl. iur., glavni tajnik
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