Sveučilište u Dubrovniku
Senat
Broj: 2-1/17
U Dubrovniku, 10. siječnja 2017.

Zapisnik
sa 137. sjednice Senata održane 10. siječnja 2017. u Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku s početkom u 13,00 sati
Nazočni članovi Senata: Antolović, N., Bilas, T., Brautović, M., Bupić, M., Burum, N., Đurđević–Tomaš, I., Jasprica, N.,
Jurjević, M., Kapović, M., Maldini, P., Matošić, M., Mirošević, M., Palunko, I., Pečarević, M., Plavčić, M., Stojčić, N., Svilokos,
T., Tomšić, S., Uskoković, S. i Žaja Vrbica, S.
Odsutni članovi Senata: Brailo, M.
Sjednici su nazočili: prorektori Pavlić, I. i Lazar, M., Ivušić, D. - glavni 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 137. sjednice Senata koji je članovima Senata dostavljen uz poziv za
sjednicu, izostavi točka 3. – Utvrđivanje konačnih rang lista dobitnika „A“ i „E“ studentskih stipendija jer nisu bili zastupljeni
studenti u svim Povjerenstvima koja su imenovana na odjelima. Stoga bi ovu točku trebalo raspraviti na sljedećoj sjednici Senata
kad se postupak provede na propisani način. Članovi Senata prihvatili su prijedlog rektora te jednoglasno donijeli sljedeći
Dnevni red
1. Zapisnici sa 136. sjednice Senata održane 7. prosinca 2016. i izvanredne sjednice Senata održane 23. prosinca 2016.
2. Izvješće o najvažnijim aktivnostima na Sveučilištu u razdoblju od 7. prosinca 2016. do 10. siječnja 2017.
3. Uvođenje financijske potpore voditeljima projektnih prijedloga koji uđu u drugi krug vrednovanja na natječajima HRZZ-a te s tim u vezi:
a) donošenje Pravilnika o dopuni Pravilnika o stjecanju i raspodjeli prihoda od vlastite djelatnosti
b) donošenje Odluke o visini naknade u 2017.
4. Donošenje odluke u vezi s prodajom službenog vozila Opel Vivaro
5. Donošenje odluke o izboru po jednog zaposlenika / zaposlenice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, na određeno vrijeme, s
punim radnim vremenom i to za:
a) područje prirodnih znanosti, polje matematika (1.01)
b) područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana mikroekonomija (5.01.10)
c) područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07)
d) područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana kvantitativna ekonomija (5.01.03)
6. Donošenje odluke o izboru:
a) dr. sc. Aleksandra Selmanovića u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih znanosti,
polje kineziologija grana kineziološka edukacija (5.10.03)
b) dr. sc. Tatjane Dobroslavić u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje biotehničkih znanosti,
polje poljoprivreda (agronomija), grana ribarstvo (4.01.14)
c) dr. sc. Selme Čustović u naslovno znanstveno - nastavno zvanje docenta za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje
poljoprivreda (agronomija), grana ekologija i zaštita okoliša ( 4.01.03)
7. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstava za izbor 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)
8. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstava za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto:
a) jednog poslijedoktoranda za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, grana ribarstvo (4.01.14)
b) jednog asistenta za umjetničko područje, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija – restauracija (za smjer: drvo) (7.04.09)
c) jednog asistenta za umjetničko područje, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija – restauracija (za smjer: metal) (7.04.09)
9. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za izbor (nastavna i stručna komponenta) i ocjenu nastupnog
predavanja dr. sc. Sande Tešanović a u okviru postupka izbora u naslovno znanstveno - nastavno zvanje docenta za znanstveno područje
biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina (3.02.09)
10. Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za:
a) znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana mikroekonomija (5.01.10)
b) znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07)
c) znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), grana ribarstvo (4.01.14)

11. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za izbor (nastavna i stručna komponenta) i ocjenu nastupnog
predavanja a u okviru postupka izbora u naslovno znanstveno – nastavno zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti,
polje povijest (6.04) – 4 izvršitelja
12. Donošenje odluke o prestanku važenja Pravilnika o raspodjeli sredstava iz Ugovora o namjenskome višegodišnjem institucijskom
financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015.

Ad 1.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su zapisnici sa 136. sjednice Senata održane 7. prosinca 2016. i sa
izvanredne sjednice Senata održane 23. prosinca 2016. te dopis glavnog tajnika s obrazloženjem razloga za uvođenje novog
načina vođenja zapisnika sa sjednica Senata.
U raspravi su sudjelovali: M. Brautović, D. Ivušić, N. Burum i M. Jurjević.
Senat je većinom glasova (uz jedan suzdržan glas) donio
Zaključak
Prihvaćaju se zapisnici sa 136. sjednice Senata održane 7. prosinca 2016. i sa izvanredne sjednice Senata održane 23.
prosinca 2016.
Zapisnici sa sjednica Senata vodit će se na način kako je utvrđeno na 135. sjednici Senata.
Ad 2.
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 7. prosinca 2016. do 10. siječnja 2017.
Ad 3.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o stjecanju i raspodjeli prihoda od
vlastite djelatnosti.
Uvodno izvješće dao je M. Lazar.
U raspravi su sudjelovali: M. Jurjević, M. Mirošević, M. Lazar, N. Burum, I. Palunko, N. Stojčić, M. Bupić, M. Brautović, M.
Pečarević i I. Đurđević – Tomaš.
Senat je jednoglasno donio
Pravilnik
o dopuni Pravilnika o stjecanju i raspodjeli prihoda od vlastite djelatnosti
Članak 1.
U članku 6. Pravilnika o stjecanju i raspodjeli prihoda od vlastite djelatnosti (105. sjednica Senata od 23. ožujka 2013.)
dodaje se nova točka 4. koja glasi:
„4. financijsku potporu voditeljima projektnih prijedloga koji uđu u drugi krug vrednovanja (istorazinsko vrednovanje)
na natječajima Hrvatske zaklade za znanost,“.
Dosadašnje točke 4., 5., 6. ,7. ,8. i 9. postaju točke 5., 6. ,7. ,8., 9. i 10.
Članak 2.
Iznos financijske potpore koja se dodjeljuje voditeljima projektnih prijedloga koji uđu u drugi krug vrednovanja
(istorazinsko vrednovanje) na natječajima Hrvatske zaklade za znanost utvrđuje Senat posebnom odlukom.
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Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave na internetskim stranicama Sveučilišta.
..............................................................................................................................................................................................................
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o iznosu financijske potpore za 2017. godinu koja se dodjeljuje voditeljima projektnih prijedloga koji uđu u drugi krug
vrednovanja (istorazinsko vrednovanje) na natječajima Hrvatske zaklade za znanost
Članak 1.
Financijska potpora koja se dodjeljuje voditeljima projektnih prijedloga koji uđu u drugi krug vrednovanja (istorazinsko
vrednovanje) na natječajima Hrvatske zaklade za znanost u 2017. godini iznosi 5.000,00 kuna.
Članak 2.
Pravo na financijsku potporu ostvaruje isključivo voditelj projektnoga prijedloga koji je zaposlenik Sveučilišta, a pod
uvjetima (kumulativno):
1. da je riječ o projektnom prijedlogu na natječaj koji je raspisala Hrvatska zaklada za znanost,
2. da je riječ o natječaju Hrvatske zaklade za znanost koji je raspisan za više od dva znanstvena područja,
3. da je riječ o natječaju Hrvatske zaklade za znanost za koji je predviđen dvostupanjski postupak vrednovanja,
4. obavijest od strane Hrvatske zaklade za znanost o upućivanju projektnog prijedloga u drugi krug vrednovanja
(istorazinsko vrednovanje).
Članak 3.
Voditelj projektnog prijedloga podnosi zahtjev za financijskom potporom, u smislu ove Odluke, Službi za međunarodne
odnose i istraživačke projekte Sveučilišta u Dubrovniku.
Uz zahtjev iz prednjega stavka podnosi se dokumentacija kojom se dokazuje kumulativno ispunjenje uvjeta iz članka 3.
ove Odluke.
U postupku pregleda i ocjene zahtjeva Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte Sveučilišta u Dubrovniku,
može pozvati podnositelja zahtjeva da pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u svezi s traženom dokumentacijom ukloni
pogreške, nedostatke ili nejasnoće koje se mogu ukloniti.
Članak 4.
Na osnovi rezultata pregleda i ocjene zahtjeva, prorektor za međunarodnu suradnju i znanost Sveučilišta u Dubrovniku
predlaže rektoru donošenje odluke kojom se zahtjev za financijskom potporom odobrava ili ne odobrava.
Odluka rektora kojom se zahtjev za financijskom potporom odobrava ili ne odobrava konačna je.
Članak 5.
Dodijeljeni iznos financijske potpore voditelj projektnog prijedloga može koristiti isključivo za financiranje raznih oblika
znanstvene djelatnosti (primjerice diseminacija, usavršavanja, nabava literature i opreme i slično) pri čemu voditelj
projektnog prijedloga ima slobodu izbora, do visine iznosa financijske potpore u kojem trebaju biti uključeni i svi vezani
troškovi (primjerice porezi, takse, carina i slično).
Korištenje dodijeljenog iznosa financijske potpore za isplatu honorara isključeno je i nije dopušteno.
Članak 6.
Odredbe ove Odluke primijenit će se i na natječaje Hrvatske zaklade za znanost koji su raspisani u u 2016. i koji u 2016.
godini nisu okončani.
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Članak 7.
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu,
obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 4.
Rektor je izvijestio Senat da nije zaprimljena nijedna ponuda za kupnju službenog vozila Opel Vivaro po početnoj cijeni od
32.000,00 kuna.
Na prijedlog rektora, Senat je jednoglasno donio
Odluku
Službeno vozilo Opel Vivaro ponudit će se na prodaju uz početnu cijenu od 20.000,00 kuna.
Ad 5.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena su izvješća povjerenstava za provedbu postupka po objavljenom natječaju za
izbor po jednog zaposlenika / zaposlenice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, na određeno vrijeme, s punim radnim
vremenom i to za: područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana mikroekonomija (5.01.10), područje društvenih znanosti,
polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07)i područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana kvantitativna
ekonomija (5.01.03). Izvješće povjerenstva za izbor asistenta za područje prirodnih znanosti, polje matematika (1.01) podijeljeno
je članovima Senata na sjednici.
a) Uvodno izvješće o provedenom postupku i prijedlogu za izbor asistenta za područje prirodnih znanosti, polje matematika, dao
je M. Lazar.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Prihvaća se izvješće i prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka za izbor jednog zaposlenika / zaposlenice u
suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom za područje prirodnih
znanosti, polje matematika (1.01).
2. Ana Mimica, mag. math. izabire se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje prirodnih znanosti,
polje matematika na Sveučilištu u Dubrovniku. S odabranom kandidatkinjom sklopit će se ugovor o radu na određeno
vrijeme, s punim radnim vremenom počevši od 1. veljače 2017.
...............................................................................................................................................................................................................
b) Uvodno izvješće o provedenom postupku i prijedlogu za izbor asistenta za područje društvenih znanosti, polje ekonomija,
grana mikroekonomija (5.01.10), dao je N. Stojčić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Prihvaća se izvješće i prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka za izbor jednog zaposlenika / zaposlenice u
suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom za područje društvenih
znanosti, polje ekonomija, grana mikroekonomija.
2. Stjepan Srhoj, mag. oec. izabire se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti,
polje ekonomija, grana mikroekonomija na Sveučilištu u Dubrovniku. S odabranim kandidatom sklopit će se ugovor o
radu na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom počevši od 1. veljače 2017.
................................................................................................................................................................................................................
c) Uvodno izvješće o provedenom postupku i prijedlogu za izbor asistenta za područje područje područje društvenih znanosti,
polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07) dala je I. Pavlić.
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Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Prihvaća se izvješće i prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka za izbor jednog zaposlenika / zaposlenice u
suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom za područje društvenih
znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam.
2. Ljubica Mišković, mag. oec. izabire se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih
znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam na Sveučilištu u Dubrovniku. S odabranom kandidatkinjom sklopit će
se ugovor o radu na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom počevši od 1. veljače 2017.
................................................................................................................................................................................................................
d) Uvodno izvješće o provedenom postupku i prijedlogu za izbor asistenta za područje društvenih znanosti, polje ekonomija,
grana kvantitativna ekonomija (5.01.03) dao je T. Svilokos.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Prihvaća se izvješće i prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka za izbor jednog zaposlenika / zaposlenice u
suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom za područje društvenih
znanosti, polje ekonomija, grana kvantitativna ekonomija.
2. Zdenka Obuljen, mag. oec. izabire se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti,
polje ekonomija, grana kvantitativna ekonomija na Sveučilištu u Dubrovniku. S odabranom kandidatkinjom sklopit će se
ugovor o radu na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom počevši od 1. veljače 2017.
Ad 6.
a) Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka Matičnog odbora za područje društvenih znanosti, polje
pedagogije, logopedije, edukacijsko- rehabilitacijske znanosti i kineziologije o izboru dr.sc. Aleksandra Selmanovića u
znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, Izvješće Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja nastavne i stručne komponente te
Izvješće Povjerenstva o pozitivno ocjenjenom nastupnom predavanju.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Aleksandar Selmanović izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje
društvenih znanosti, polje kineziologija grana kineziološka edukacija (5.10.03) na Sveučilištu u Dubrovniku.
...............................................................................................................................................................................................................
b) Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka Matičnog odbora za područje biotehničkih znanosti, polje
poljoprivrede, šumarstva, drvne tehnologije, biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma o izboru dr. sc. Tatjane
Dobroslavić u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, Izvješće Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja nastavne i stručne
komponente te Izvješće Povjerenstva o pozitivno ocjenjenom nastupnom predavanju.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Tatjana Dobroslavić izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje
biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), grana ribarstvo (4.01.14) na Sveučilištu u Dubrovniku.
.................................................................................................................................................................................................................
c) Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka Matičnog odbora za područje biotehničkih znanosti, polje
poljoprivrede, šumarstva, drvne tehnologije, biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma o izboru dr. sc. Selme
Čustović u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, Izvješće Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja nastavne i stručne
komponente te Izvješće Povjerenstva o pozitivno ocjenjenom nastupnom predavanju. Kandidatkinja se izabire u naslovno
znanstveno nastavno zvanje docenta.
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Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Selma Čustović izabire se u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje biotehničkih
znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), grana ekologija i zaštita okoliša (4.01.03).
Ad 7.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Odjela za akvakulturu za imenovanje
Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju objavljenom u Narodnim novinama br. 123 od 30. prosinca 2016., za izbor u
suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne
znanosti, grana znanost o moru (1.07.02).
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Za provedbu postupka po natječaju, objavljenom u Narodnim novinama br. 123 od 30. prosinca 2016., za izbor u
suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje
interdisciplinarne znanosti, grana znanost o moru (1.07.02) imenuje se povjerenstvo u sastavu:
doc. dr. sc. Ana Bratoš Cetinić, predsjednica,
doc. dr. sc. Josip Mikuš, član,
doc. dr. sc. Marijana Pećarević, član.
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 8.
a) Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Odjela za akvakulturu za imenovanje
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 (4.01.14.)
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Za provedbu postupka po natječaju za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno
područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, grana ribarstvo (4.01.14) imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
prof. dr. sc. Vlasta Bartulović, predsjednica,
doc. dr. sc. Sanja Tomšić, član,
doc. dr. sc. Marijana Pećarević, član.
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.

..........................................................................................................................................................

b) Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Odjela za umjetnost i restauraciju za
imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto jednog asistenta za
umjetničko područje, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija - restauracija, smjer: drvo (7.04.09).
Odluku
1. Za provedbu postupka po natječaju za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za umjetničko područje,
polje likovne umjetnosti, grana konzervacija - restauracija, smjer: drvo (7.04.09), imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
doc. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica, predsjednica,
izv. prof. dr. sc. Lucia Emanuele, član,
Vjeran Duvanjak, mag. art., 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.
...............................................................................................................................................................................................................
c) Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Odjela za umjetnost i restauraciju za
imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto jednog asistenta za
umjetničko područje, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija - restauracija, smjer: metal (7.04.09).
Odluku
1. 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) (7.04.09), imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
doc. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica, predsjednica,
izv. prof. dr. sc. Lucia Emanuele, član,
doc.dr. art. Kristina Kojan Goluža, član.
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 9.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Vijeća studija Sestrinstvo i Kliničko sestrinstvo za imenovanje
Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta (nastavna i stručna komponenta) i ocjenu nastupnog predavanja u okviru postupka
izbora dr. sc. Sande Tešanović u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje: biomedicina i zdravstvo,
znanstveno polje: kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana: interna medicina (3.02.09), a po natječaju objavljenom u
Narodnim novinama od 20. siječnja 2016.,
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta (nastavna i stručna komponenta) i ocjenu nastupnog
predavanja, a u okviru postupka izbora dr. sc. Sande Tešanović u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za
znanstveno područje: biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje: kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana: interna
medicina (3.02.09), a po natječaju objavljenom u Narodnim novinama od 20. siječnja 2016., sastavu:
prof. dr. sc. Dubravka Jurišić Eržen, predsjednica (Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci)
prof. dr. sc. Maja Radman, član (Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu)
izv. prof. dr. sc. Marko Margaritoni, član.
2. Povjerenstvo se zadužuje utvrditi ispunjava li kandidatkinja uvjete (nastavnu i stručnu komponentu) za izbor u
naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje: biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje: kliničke
medicinske znanosti, znanstvena grana: interna medicina (3.02.09), ocijeniti nastupno predavanje, te dostaviti Senatu
izvješće s mišljenjem.
Ad 10.
a) Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju za
raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za
znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana mikroekonomija (5.01.10).
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora
za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana mikroekonomija (5.01.10).
...............................................................................................................................................................................................................
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b) Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju za
raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za
znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07).
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora
za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07).
................................................................................................................................................................................................................
c) Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Odjela za akvakulturu za raspisivanje natječaja
za izbor jednog nastavnika / nastavnice u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno
područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), grana ribarstvo (4.01.14).
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora
za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), grana ribarstvo (4.01.14).
Ad 11.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Vijeća studija Povijest Jadrana i Mediterana za imenovanje
Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta (nastavna i stručna komponenta) i ocjenu nastupnog predavanja, a u okviru postupka
izbora četiri izvršitelja u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje: humanističkih znanosti,
znanstveno polje: povijest (6.04), a po natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 123 od 30. prosinca 2016.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta (nastavna i stručna komponenta) i ocjenu nastupnog
predavanja, a u okviru postupka izbora dr. sc. Rine Kralj Brassard u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za
znanstveno područje: humanističkih znanosti, znanstveno polje: povijest (6.04), a po natječaju objavljenom u Narodnim
novinama broj 123 od 30. prosinca 2016., sastavu:
doc. dr. sc. Davor Pauković, predsjednik,
doc. dr. sc. Marija Benić Penava, član,
prof. dr. sc. Stjepan Ćosić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, član.
2. Povjerenstvo se zadužuje utvrditi ispunjava li kandidatkinja uvjete (nastavnu i stručnu komponentu) za izbor u
naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje: humanističkih znanosti, znanstveno polje: povijest
(6.04), ocijeniti nastupno predavanje, te dostaviti Senatu izvješće s mišljenjem.
...........................................................................................................................................................................................................
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta (nastavna i stručna komponenta) i ocjenu nastupnog
predavanja, a u okviru postupka izbora dr. sc. Lovra Kunčevića u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za
znanstveno područje: humanističkih znanosti, znanstveno polje: povijest (6.04), a po natječaju objavljenom u Narodnim
novinama broj 123 od 30. prosinca 2016., sastavu:
doc. dr. sc. Davor Pauković, predsjednik,
doc. dr. sc. Marija Benić Penava, član,
prof. dr. sc. Stjepan Ćosić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, član.
2. Povjerenstvo se zadužuje utvrditi ispunjava li kandidat uvjete (nastavnu i stručnu komponentu) za izbor u naslovno
znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje: humanističkih znanosti, znanstveno polje: povijest (6.04),
ocijeniti nastupno predavanje, te dostaviti Senatu izvješće s mišljenjem.
............................................................................................................................................................................................................
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Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta (nastavna i stručna komponenta) i ocjenu nastupnog
predavanja, a u okviru postupka izbora dr. sc. Ivane Lazarević u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za
znanstveno područje: humanističkih znanosti, znanstveno polje: povijest (6.04), a po natječaju objavljenom u Narodnim
novinama broj 123 od 30. prosinca 2016., sastavu:
doc. dr. sc. Davor Pauković, predsjednik,
doc. dr. sc. Marija Benić Penava, član,
prof. dr. sc. Stjepan Ćosić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, član.
2. Povjerenstvo se zadužuje utvrditi ispunjava li kandidatkinja uvjete (nastavnu i stručnu komponentu) za izbor u
naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje: humanističkih znanosti, znanstveno polje: povijest
(6.04), ocijeniti nastupno predavanje, te dostaviti Senatu izvješće s mišljenjem.
.................................................................................................................................................................................................................
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta (nastavna i stručna komponenta) i ocjenu nastupnog
predavanja, a u okviru postupka izbora dr. sc. Marinka Marića u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za
znanstveno područje: humanističkih znanosti, znanstveno polje: povijest (6.04), a po natječaju objavljenom u Narodnim
novinama broj 123 od 30. prosinca 2016., sastavu:
1. doc. dr. sc. Davor Pauković, predsjednik,
2. doc. dr. sc. Marija Benić Penava, član,
3. prof. dr. sc. Stjepan Ćosić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, član.
2. Povjerenstvo se zadužuje utvrditi ispunjava li kandidat uvjete (nastavnu i stručnu komponentu) za izbor u naslovno
znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje: humanističkih znanosti, znanstveno polje: povijest (6.04),
ocijeniti nastupno predavanje, te dostaviti Senatu izvješće s mišljenjem.
Ad 12.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluku o prestanku važenja Pravilnika o raspodjeli sredstava iz
Ugovora o namjenskome višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015.
Uvodno izvješće dao je M. Lazar, a u raspravi su sudjelovali N. Burum, S. Uskoković, S. Žaja Vrbica i N. Stojčić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o prestanku važenja Pravilnika o raspodjeli sredstava iz Ugovora o namjenskome višegodišnjem institucijskom
financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015.
Članak 1.
Pravilnik o raspodjeli sredstava iz Ugovora o namjenskome višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene
djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015. (107. i 122. sjednica Senata) prestaje važiti.
Članak 2.
Preostala neutrošena sredstva iz Ugovora o namjenskome višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene
djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015., namijenjena institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti na Sveučilištu
u Dubrovniku, temeljem ove Odluke raspodjeljuju se isključivo za diseminaciju postignutih rezultata istraživanja.
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Sredstava iz prednjeg stavka koriste se isključivo za potporu diseminacije postignutih rezultata što uključuje troškove
publiciranja radova u časopisima, sudjelovanje na znanstvenim skupovima radi prezentacije prihvaćenog rada i slično.
Potpora iznosi do 5.000,00 kuna godišnje po znanstveniku Sveučilišta.
Članak 3.
Znanstvenik Sveučilišta ponosi zahtjev za financijskom potporom, u smislu ove Odluke, koristeći obrazac „Zahtjev za
odobrenje službenog putovanja“ u kojem pod stavkom „Izvor financiranja“ treba navesti „Iz sredstava za diseminaciju“.
Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev priložiti svu dokumentaciju potrebnu za otvaranje putnog naloga.
Članak 4.
Na osnovi pregleda zahtjeva, prorektor za međunarodnu suradnju i znanost Sveučilišta u Dubrovniku predlaže rektoru
donošenje odluke kojom se zahtjev za financijskom potporom odobrava ili ne odobrava.
Odluka rektora kojom se zahtjev za financijskom potporom odobrava ili ne odobrava konačna je.
Članak 5.
Iznimno, odredbe ove Odluke, ne odnose se na sredstva za čiju je potrošnju odobren i pokrenut postupak do 22. prosinca
2016, a koji se zbog objektivnih razloga (npr. zbog trajanja postupka javne nabave) još nije stigao do kraja ostvariti.
Članak 6.
Ova odluka ne odnosi se na sredstva koja su Sveučilištu u Dubrovniku odobrena temeljem Odluke o namjenskom
institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti na javnim sveučilištima u 2016. (Klasa: 640-02/16-05/00006 Urbroj:
533-19-16-0002). O raspodijeli tih sredstava Sveučilište u Dubrovniku donijet će poseban akt.
Članak 7.
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu,
obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zaključeno u 13,50 sati.
Predsjednik Senata:
prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor
Zapisnik sastavio:
Dalibor Ivušić, dipl. iur., glavni tajnik
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