
 

 

 

 

 

U Dubrovniku, 18. veljače 2020. 

Povjerenstvo za odabir najboljeg rješenja slogana Sveučilišta u Dubrovniku 

 

ZAPISNIK 

 

Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku na svojoj 1. sjednici, održanoj 24. siječnja 

2020., donio je Odluku o raspisivanju natječaja za izradu slogana Sveučilišta u Dubrovniku te o 

imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po tom Natječaju.  

 

Povjerenstvo je imenovano u sastavu: 

izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić, predsjednik, 

Marijana Lujo,mag. oec., član, 

Sandra Buratović Maštrapa, mag. rel. publ. dipl., član, 

Amar Omerčahić, član i  

Gloria Loborec, član. 

 

Povjerenstvo je formirano sa zadaćom da utvrdi najbolje idejno rješenje sukladno smjernicama 

Sveučilišta te da dostavi izvješće Skupštini.  

Povjerenstvo je, na svojoj sjednici održanoj 18. veljače 2020., na osnovu pristiglih prijava, odabralo 2 

prijedloga kao najbolja te 4 koja će se koristi u promociji Sveučilišta. Ovom Zapisniku prilaže se popis 

sa sljedećim podacima o studentu: ime i prezime studenta, datum rođenja, naziv sveučilišnog odjela, 

godinu studija te slogan.  

 

Na svojoj sjednici Povjerenstvo je utvrdilo da su najbolja rješenja slogana: 

1. Marta Žderić, 09.11.1996, Mediji i kultura društva, 2. diplomskoga;  

Otkrij sebe 

2. Dora Mihaljević, 27.03.1996, Restauracija i konzervacija, 2. diplomskog;  

Znanje kao zidine čvrsto 

te se autorima dodijeljuje po 1000,00 HRK. 

 

Na svojoj sjednici Povjerenstvo je također utvrdilo da će se u promociji Sveučilišta koristiti i sljedeća 

rješenja:  

1. Josip Hađinac, 07.11.2000., Mediji i kultura društva, 1. preddiplomskog;  

Gdje svaki korak postaje velik 

2. Gracio Celić, 10.11.1993, Primijenjeno poslovno računalstvo, 2. diplomskog;  

Stari grad za nove naraštaje 

3. Luka Čavar, 10.09.1993, Mediji i kultura društva, 2. diplomskog;  

Misli kreativno, djeluj slobodno 

4. Nives Dravinec, 1501.1998., Poslovna ekonomija, 3. preddiplomskog; 

Inovacija je naša tradicija 

te se autorima dodjeljuje nagrada od 500,00 HRK.  



 

 

 

 

 

 

 

Povjerenstvo: 

 

_____________________________________ 

izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić, predsjednik 

 

_____________________________________ 

Marijana Lujo,mag. oec., član 

 

_____________________________________ 

Sandra Buratović Maštrapa, mag. rel. publ. dipl., član, 

 

______________________________________ 

Gloria Loborec, član 

 

______________________________________ 

Amar Omerčakić , član 

 

Zapisnik primo na znanje: 

Blaž Bulum 

Predsjednik SZDU 

 

 


