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Opatija, 24. rujna  2018. 

 
ZAPISNIK 

sa 13. sjednice Fakultetskog vijeća, održane u 
ponedjeljak, 24. rujna 2018. godine, s početkom u 9,30 sati, u Dvorani III 

 

SJEDNICU SAZVALA 
prof. dr. sc. Dora 
Smolčić Jurdana, 
dekanica 

VODITELJICA 
prof. dr. sc. Dora 
Smolčić Jurdana, 
dekanica 

ZAPISNIČARKA Maja Juračić, dipl. iur. 

NAZOČNI ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA: izv. prof. dr. sc. Romina Alkier, doc. dr. sc. Lidija Bagarić, doc. dr. sc. Suzana Bareša, 
izv. prof. dr. sc. Lorena Bašan, prof. dr. sc. Nevenka Blažević, doc. dr. sc. Siniša Bogdan, doc. dr. sc. Brigita Bosnar-Valković, dr. sc. 
Tomislav Car, prof. dr. sc. Zdenko Cerović, izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar, doc. dr. sc. Daniel Dragičević, prof. dr. sc. Vlado Galičić, 
prof. dr. sc. Daniela Gračan, doc. dr. sc. Sabina Hodžić, prof. dr. sc. Slobodan Ivanović, prof. dr. sc. Zoran Ivanović, prof. dr. sc. 
Sandra Janković, izv. prof. dr. sc. Adriana Jelušić, doc. dr. sc. Goran Karanović, prof. dr. sc. Greta Krešić, izv. prof. dr. sc. Marinela 
Krstinić Nižić, izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić, doc. dr. sc. Maja Mamula, prof. dr. sc. Suzana Marković,  prof. dr. sc. Helga Maškarin 
Ribarić, dr. rer. nat. Krešo Mihalinčić, izv. prof. dr. sc. Ines Milohnić, izv. prof. dr. sc. Dolores Miškulin, prof. dr. sc. Edna Mrnjavac, doc. 
dr. sc. Maja Nikšić Radić, prof. dr. sc. Nadia Pavia, izv. prof. dr. sc. Marko Perić, doc. dr. sc. Marina Perišić Prodan, prof. dr. sc. Milena 
Peršić, izv. prof. dr. sc. Ljubica Pilepić Stifanich, doc. dr. sc. Elena Rudan, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana,  doc. dr. sc. Daniela 
Soldić Frleta, prof. dr. sc. Christian Stipanović, prof. dr. sc. Mislav Šimunić, izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić, Denis Turalija, 
mag. oec., doc. dr. sc. Dubravka Vlašić, izv. prof. dr. sc. Ana–Marija Vrtodušić Hrgović, izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel, Vedrana Čikeš, 
Lorena Dadić 
 
ODSUTNI ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA: prof. dr. sc. Tea Baldigara, doc. dr. sc. Marija Ivaniš, prof. dr. sc. Dragan Magaš, prof. 
dr. sc. Elvis Mujačević, doc. dr. sc. Nataša Slavić, prof. dr. sc. Ana Vizjak, Matea Ban, Kruna Juriša, Nikola Jurković, Dora Lazzarich, 
Diana Marić, Mate Marušić, Kate Obradović 
 
Utvrđuje se da je na sjednici prisutno više od polovine članova Fakultetskog vijeća. Fakultetsko vijeće ima kvorum potreban za 
donošenje valjanih odluka. 
 
Dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, otvorila je 13. sjednicu Fakultetskog vijeća. 
 

D N E V N I  R E D 

1.  Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Fakultetskog vijeća 

2.  Usvajanje Dnevnog reda 13. sjednice Fakultetskog vijeća 

3.  Informacije Dekanice 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

4.  Informacije o sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

5.  Studentska pitanja 
Izvjestitelji: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić i predstavnik Studentskog zbora  

6.  Pravilnik o preddiplomskim i diplomskim studijima na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Izvjestiteljice: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana i prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 

7.  Pravilnik o ocjenjivanju studenata na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu  
Izvjestiteljice: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana i prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 
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8.  

Dopuna nastavnih planova: 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 
1. Odluka o dopuni Nastavnog plana preddiplomskog sveučilišnog studija „Menadžment održivog razvoja“ u 

akademskoj godini 2018./2019. 
2. Odluka o dopuni Nastavnog plana preddiplomskog sveučilišnog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i 

ugostiteljstvu“ u akademskoj godini 2018./2019. 

9.  Detaljni izvedbeni nastavni planovi za kolegije zimskog  semestra 2018./2019. akademske godine 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 

10.  
Detaljni izvedbeni nastavni planovi za kolegije zimskog semestra 2018./2019. akademske godine koji se izvode za 
studente u mobilnosti na stranom jeziku 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar 

11.  
Odluka o izmjeni Odluke o priznavanju ispita na diplomskom sveučilišnom studiju iz predmeta položenih na 
preddiplomskom sveučilišnom studiju na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 

12.  

Usvajanje Izvješća Povjerenstava za izbor nastavnika i suradnika: 
 
1. U postupku izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje društvenih 

znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment, na neodređeno vrijeme s 
10% radnim vremenom  
- usvajanje dopune Izvješća o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za pristupnika koji nema 
proveden izbor u znanstveno zvanje – dr. sc. Maja Vizjak 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Zdenko Cerović 

2. Odluka o usvajanju izvješća Stručnog povjerenstva za izbor u nastavnika u znanstveno- nastavno zvanje i na 
radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, 
znanstvene grane računovodstvo 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Milena Peršić 

3. Odluka o usvajanju izvješća Stručnog povjerenstva za izbor u nastavnika u znanstveno- nastavno zvanje i na 
radno mjesto docenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvene 
grane ekonomika poduzetništva  
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Christian Stipanović 

4. U postupku izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Zdenko Cerović 
4.1. usvajanje Izvješća o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za pristupnika koji nema proveden 

izbor u znanstveno zvanje – za pristupnicu dr. sc. Ivanu Ivančić 
4.2. usvajanje Izvješća o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za pristupnika koji nema proveden 

izbor u znanstveno zvanje – za pristupnicu dr. sc.  Ljerku Tomljenović 
5. Odluka o usvajanju izvješća Stručnog povjerenstva za izbor zaposlenika u suradničko zvanje i na radno mjesto 

asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane 
ekonomika poduzetništva  
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Christian Stipanović 

6. Odluka o usvajanju izvješća Stručnog povjerenstva za izbor zaposlenika u suradničko zvanje i na radno mjesto 
asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane opća 
ekonomija  
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Adriana Jelušić 

13.  

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika i suradnika 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih 

znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu marketing 
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2. izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje   društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu kvantitativna ekonomija 

3. izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje   društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment 

14.  
Izmjena Odluke o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
docenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane organizacija i 
menadžment 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

15.  

Usvajanje izvješća Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije 
 
1. izv. prof. dr. sc. Romina Alkier - Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
2. izv. prof. dr. sc. Marko Perić - Izvjestitelj: prof. dr. sc. Vlado Galičić 
3. izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić - Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
4. izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel - Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dragan Magaš 

16.  

Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomije 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. dr. sc. Marina Gregorić 

17.  

Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za ocjenu predavanja postavljenih na mrežnim stranicama Fakulteta 
kao nastavni tekst  
- prof. dr. sc. Tea Baldigara 
- doc. dr. sc. Maja Mamula 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

18.  Odluka o iznosima financiranja znanstvenih projekata Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Edna Mrnjavac 

19.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

 
1. Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju Natječaja za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni studij 
(doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ u 2018. / 2019. akademskoj godini 

20.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
 
1. Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju natječaja za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni studij  

(doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ u 2018. / 2019.  akademskoj godini 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

2. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za obranu 
doktorske disertacije Jelene Komšić 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Suzana Marković 

3. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za obranu 
doktorske disertacije Marijane Jurišić, univ. spec. oec. 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Zdenko Cerović 

4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Lorene Dadić 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

5. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Matine Gjurašić 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
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21.  Razno 

 
 

AD 1. Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Zapisnik sa 12. sjednice Fakultetskog vijeća usvojen je bez primjedbi. 
 

AD 2. Usvajanje Dnevnog reda 13. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Dnevni red 13. sjednice Fakultetskog vijeća usvojen je bez primjedbi. 
 

AD 3. Informacije Dekanice 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, izvijestila je Fakultetsko vijeće o sljedećem: 
 
- U Stubičkim toplicama održan je sastanak Klastera zdravstvenog turizma Krapinsko-zagorske županije, te su dogovorene dalje 
aktivnosti uz podršku župana Krapinsko-zagorske županije. 
 
- Održan je okrugli stol „ Auto-moto sport i turizam“ gdje je Fakultet bio suorganizator te se Dekanica zahvalila prof. dr. sc. Marku 
Periću i prof. dr. sc. Mileni Peršić na aktivnom sudjelovanju 
 
- Od 21.-22.09.2018. održan je 8. interkatedarski skup Katedri za organizaciju i menadžment čiji je domaćin ovog puta bio Fakultet za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, te je Dekanica istaknula zalaganje cijelog Zavoda za menadžment i napore prof. dr. sc. Zdenka 
Cerovića i Lorene Dadić tajnice organizacijskog tima 
 
- Iako je rok prošao, još uvijek se mogu poslati prijedlozi za uvrštavanje u Katalog poslovnih edukacija. 
 

AD 4. Informacije o sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Dekanica prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, izvijestila je Fakultetsko vijeće o sadržaju 17. sjednice Senata Sveučilišta u Rijeci, 
održane 17. srpnja 2018. godine.  
 
Zapisnici sa sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci dostupni su na službenim stranicama Sveučilišta u Rijeci. 
 

AD 5. Studentska pitanja 
Izvjestitelji: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić i predstavnik Studentskog zbora  
 
Prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić obavijestila je Fakultetsko vijeće da su izbori za Studentski zbor Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu održani 19. rujna 2018. godine te da će se ubrzo  održati konstituirajuća sjednica Studentskog  
zbor Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 
 

AD 6. Pravilnik o preddiplomskim i diplomskim studijima na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Izvjestiteljice: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana i prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 
 
Materijal za navedenu točku nalazi se u prilogu ovog Zapisnika. 
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Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 7. Pravilnik o ocjenjivanju studenata na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu  
Izvjestiteljice: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana i prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 
 
Materijal za navedenu točku nalazi se u prilogu ovog Zapisnika. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 8. Dopuna nastavnih planova 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 
 
1. Odluka o dopuni Nastavnog plana preddiplomskog sveučilišnog studija „Menadžment održivog razvoja“ u akademskoj 
godini 2018./2019. 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine) i 
članka 5. Pravilnika o preddiplomskim stručnim studijima, preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima na Fakultetu za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (pročišćeni tekst od 15. prosinca 2015. godine),  Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu na 13. sjednici, održanoj dana 24. rujna 2018. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o dopuni Nastavnog plana preddiplomskog sveučilišnog studija  
„Menadžment održivog razvoja“ u akademskoj godini 2018./2019. 

 
I. 

Nastavni plan nastave preddiplomskog sveučilišnog studija „Menadžment održivog razvoja“, u akademskoj godini 2018./2019. (KLASA: 
602-04/18-01/159, URBROJ: 2156-24-18-05-02), od 16. srpnja 2018. godine, mijenja se na način: 
 
a) u tablici popisa predmeta koje upisuju studenti I. godine, I. semestra, pod rednim brojem 6 dodaje se nositelj predmeta: 

R.Br. NASTAVNIK PREDMET PREDAVANJA VJEŽBE SEMINARI ECTS 

6. Denis Lopac, prof.  Tjelesna i 
zdravstvena kultura 0 30 0 3 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te se primjenjuje od akademske godine 2018./2019. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

 
2. Odluka o dopuni Nastavnog plana preddiplomskog sveučilišnog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ u 
akademskoj godini 2018./2019. 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine) i 
članka 5. Pravilnika o preddiplomskim stručnim studijima, preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima na Fakultetu za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (pročišćeni tekst od 15. prosinca 2015. godine),  Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu na 13. sjednici, održanoj dana 24. rujna 2018. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o dopuni Nastavnog plana preddiplomskog sveučilišnog studija  
„Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ u akademskoj godini 2018./2019. 

I. 
Nastavni plan nastave preddiplomskog sveučilišnog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, u akademskoj godini 
2018./2019. (KLASA: 602-04/18-01/159, URBROJ: 2156-24-18-05-01), od 16. srpnja 2018. godine, mijenja se na način: 
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a) u tablici popisa predmeta koje upisuju studenti I. godine, I. semestra, smjera Menadžment u turizmu i smjera Menadžment u 
hotelijerstvu, pod rednim brojem 6 dodaje se nositelj predmeta: 
 

R.Br. NASTAVNIK PREDMET PREDAVANJA VJEŽBE SEMINARI ECTS 

6. Denis Lopac, prof.  Tjelesna i 
zdravstvena kultura 0 30 0 3 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te se primjenjuje od akademske godine 2018./2019. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 9. Detaljni izvedbeni nastavni planovi za kolegije zimskog semestra 2018./2019. akademske godine 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 
 
Materijali za navedenu točku nalaze se na linku  https://cloud.fthm.hr:1996/sharing/1cPWQSB2Y kao prilog  ovom Zapisniku. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 

AD 10. Detaljni izvedbeni nastavni planovi za kolegije zimskog semestra 2018./2019. akademske godine koji se izvode za 
studente u mobilnosti na stranom jeziku 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar 
 
Materijali za navedenu točku nalaze se na linku https://cloud.fthm.hr:1996/d/f/444893223029056955  kao prilog  ovom Zapisniku. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 11. Odluka o izmjeni Odluke o priznavanju ispita na diplomskom sveučilišnom studiju iz predmeta položenih na 
preddiplomskom sveučilišnom studiju na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 13. sjednici održanoj 24. rujna 2018. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o priznavanju ispita na diplomskom sveučilišnom studiju iz predmeta položenih na preddiplomskom 

sveučilišnom studiju na FMTU 
I. 

U Odluci o priznavanju ispita na diplomskom sveučilišnom studiju iz predmeta položenih na preddiplomskom sveučilišnom studiju na 
FMTU(KLASA: KLASA: 602-04/14-01/48; URBROJ: 21 56-24-1 4-05-01), od 30. lipnja 2014. godine, mijenja se točka III. i glasi: 
 
„Studentu će se predmet položen na preddiplomskom sveučilišnom studiju priznati na sljedeći način: 

USPJEŠNOST 
(%) 

OPIS OCJENE OCJENA 
ECTS ocjena Brojčana ocjena 

90,00 – 100% izvrstan A 5 
75,00 – 89,99% vrlo dobar B 4 
60,00 – 74,99% dobar C 3 
50,00 – 59,99% dovoljan D 2 

0 – 49,99% nedovoljan F 1 
II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te se primjenjuje od akademske godine 2018./2019.. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 

https://cloud.fthm.hr:1996/sharing/1cPWQSB2Y
https://cloud.fthm.hr:1996/d/f/444893223029056955
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AD 12. Usvajanje Izvješća Povjerenstava za izbor nastavnika i suradnika: 
 
1. U postupku izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment, na neodređeno vrijeme s 10% radnim vremenom  
- usvajanje dopune Izvješća o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za pristupnika koji nema proveden izbor u 
znanstveno zvanje – dr. sc. Maja Vizjak 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Zdenko Cerović 
 
Na temelju članaka 35. i 95. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 
105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 ,60/15 i 131/17) i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, a na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva za izbor, u 
sastavu: prof. dr. sc. Zdenko Cerović - predsjednik,  prof. dr. sc. Ines Milohnić - članica i izv. prof. dr. sc. Tea Golja - članica, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 13. sjednici, održanoj 24. rujna 2018. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o usvajanju dopune Izvješća Stručnog povjerenstva 
I. 

Usvaja se dopuna Izvješća Stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto 
docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment za 
pristupnicu dr. sc. Maju Vizjak koja nema proveden izbor u znanstveno zvanje. 

II. 
Ova Odluka s dopunjenim Izvješćem Stručnog povjerenstva, upućuje se Matičnom odboru za znanstveno područje društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment, radi provođenja postupka izbora pristupnice dr. 
sc. Maje Vizjak u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

 
 
2. Odluka o usvajanju izvješća Stručnog povjerenstva za izbor u nastavnika u znanstveno- nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanrednog profesora iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvene grane 
računovodstvo 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Milena Peršić 
 
Na temelju članaka 35. i 95. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 
105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, a na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva za izbor, u 
sastavu: prof. dr. sc.  Milena Peršić– predsjednica,  prof. dr. sc. Sandra Janković – članica i prof. dr. sc. Lorena Mošnja Škare – 
članica, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 13. sjednici, održanoj 24. rujna 2018. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o usvajanju Izvješća Stručnog povjerenstva 
I. 

Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog 
profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu računovodstvo. 

II. 
Ova Odluka s Izvješćem Stručnog povjerenstva, upućuje se Matičnom odboru za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno 
polje ekonomije, radi provođenja postupka izbora pristupnice  doc. dr. sc. Dubravke Vlašić u znanstveno zvanje višeg znanstvenog 
suradnika. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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Odluka donesena jednoglasno. 

 
 

 
3. Odluka o usvajanju izvješća Stručnog povjerenstva za izbor u nastavnika u znanstveno- nastavno zvanje i na radno mjesto 
docenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvene grane ekonomika 
poduzetništva  
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Christian Stipanović 
 
Na temelju članaka 35. i 95. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 
105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, a na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva za izbor, u 
sastavu: prof. dr. sc. Christian Stipanović – predsjednik,  doc. dr. sc. Nataša Slavić – članica  i  izv. prof. dr. sc. Marija Ham – članica, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 13. sjednici, održanoj 24. rujna 2018. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o usvajanju Izvješća Stručnog povjerenstva 
I. 

Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za 
znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu ekonomika poduzetništva. 

II. 
Ova Odluka s Izvješćem Stručnog povjerenstva, upućuje se Matičnom odboru za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno 
polje ekonomije, radi provođenja postupka izbora pristupnika dr. sc. Krešimira Mikinca u znanstveno zvanje znanstvenog 
suradnika. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Dekanica je pročitala pisani prigovor prof. dr. sc. Slobodana Ivanovića kojeg je zaprimila na točku 12.3. 
 

Odluka donesena sa 45 glasova za i 1 glasom  protiv. 
 
 
 
4. U postupku izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Zdenko Cerović 

4.1. usvajanje Izvješća o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za pristupnika koji nema proveden izbor u 
znanstveno zvanje – za pristupnicu dr. sc. Ivanu Ivančić 

 
Na temelju članaka 35. i 95. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 
105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, a na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva za izbor, u 
sastavu: prof. dr. sc. Zdenko Cerović– predsjednik,  prof. dr. sc. Ines Milohnić – članica  i  prof. dr. sc. Želimir Dulčić – član, Fakultetsko 
vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 13. sjednici, održanoj 24. rujna 2018. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o usvajanju Izvješća Stručnog povjerenstva 
I. 

Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za 
znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment. 

II. 
Ova Odluka s Izvješćem Stručnog povjerenstva, upućuje se Matičnom odboru za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno 
polje ekonomije, radi provođenja postupka izbora pristupnice  dr. sc. Ivane Ivančić u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. 
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III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
4.2. usvajanje Izvješća o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za pristupnika koji nema proveden izbor u 

znanstveno zvanje – za pristupnicu dr. sc.  Ljerku Tomljenović 
 

Na temelju članaka 35. i 95. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 
105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, a na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva za izbor, u 
sastavu: prof. dr. sc. Zdenko Cerović– predsjednik,  prof. dr. sc. Ines Milohnić – članica  i  prof. dr. sc. Želimir Dulčić – član, Fakultetsko 
vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 13. sjednici, održanoj 24. rujna 2018. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o usvajanju Izvješća Stručnog povjerenstva 
I. 

Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za 
znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment. 

II. 
Ova Odluka s Izvješćem Stručnog povjerenstva, upućuje se Matičnom odboru za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno 
polje ekonomije, radi provođenja postupka izbora pristupnice  dr. sc. Ljerke Tomljenović u znanstveno zvanje znanstvenog 
suradnika. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
5. Odluka o usvajanju izvješća Stručnog povjerenstva za izbor zaposlenika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz 
znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane ekonomika poduzetništva  
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Christian Stipanović 
 
Na temelju članaka 92. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), članka 84. Statuta Sveučilišta u Rijeci - pročišćeni tekst od 
5. lipnja 2018. godine i članaka 29. i 47. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 
2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 13. sjednici, održanoj dana 24. rujna 2018. 
godine, donosi 

 
ODLUKU 

I. 
Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu ekonomika poduzetništva. 

II. 
Mr. sc. Vedran Zubović bira se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, 
znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane ekonomika poduzetništva, na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom. 

III. 
Za mentora Vedrana Zubovića imenuje se prof. dr. sc. Christian Stipanović. 

IV. 
Sva prava i obveze koje proizlaze iz ove Odluke utvrdit će se ugovorom o radu. 

V. 
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Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
6. Odluka o usvajanju izvješća Stručnog povjerenstva za izbor zaposlenika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz 
znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane opća ekonomija  
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Adriana Jelušić 
 
Na temelju članaka 92. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), članka 84. Statuta Sveučilišta u Rijeci - pročišćeni tekst od 
5. lipnja 2018. godine i članaka 29. i 47. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 
2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 13. sjednici, održanoj dana 24. rujna 2018. 
godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

I. 
Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu opća ekonomija. 

II. 
Saša Cerovac bira se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog 
polja ekonomije, znanstvene grane opća ekonomija, na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom. 

III. 
Za mentora Saše Cerovca imenuje se izv. prof. dr. sc. Adriana Jelušić. 

IV. 
Sva prava i obveze koje proizlaze iz ove Odluke utvrdit će se ugovorom o radu. 

V. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 13. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika i suradnika 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu marketing 
 
Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 
02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), članka 83. Statuta Sveučilišta u Rijeci - od 5. lipnja 2018. godine, 
članaka 29. i 46. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, članka 5. 
Pravilnika o postupku izbora u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na 
odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci - pročišćeni tekst od 15. svibnja 2015. godine , Fakultetsko vijeće Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 13. sjednici, održanoj dana 24. rujna 2018. godine, donosi 

  
ODLUKU 

I. 
Raspisuje se natječaj za izbor nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu marketing, u radni odnos na neodređeno vrijeme i s punim radnim 
vremenom  – 1 izvršitelj/ica. 

II. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu: 

1. izv. prof. dr. sc. Lorena Bašan  – predsjednica Povjerenstva 
       Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci 
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2. dr. sc.  Marcel Meler, professor emeritus– član 
3. izv. prof. Dina Lončarić – članica 

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu,  Sveučilišta u Rijeci. 
III. 

Stručno povjerenstvo iz točke II. ove Odluke dužno je u propisanom roku dostaviti izvješće Fakultetskom vijeću s mišljenjem i 
prijedlogom pristupnika/ice koji ispunjava ili ne ispunjava uvjete propisane Zakonom te druge uvjete, ako su propisani Statutom i 
Pravilnikom Sveučilišta u Rijeci. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
2. izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu kvantitativna ekonomija 
 
Na temelju članaka 92. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 84. Statuta Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 
5. lipnja 2018. godine, članka 26. Pravilnika o postupku izbora u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna, znanstvena, nastavna 
i suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci - pročišćeni tekst od 15. svibnja 2015. godine, te članaka 
29. i 47. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 13. sjednici, održanoj dana 24. rujna 2018. godine, donosi 

 
ODLUKU 

I. 
Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja društvenih 
znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane kvantitativna ekonomija, u radni odnos na određeno vrijeme i s punim 
radnim vremenom  – 1 izvršitelj/ica. 

II. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu: 

1. prof. dr. sc.Tea Baldigara - predsjednica Povjerenstva 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 

2. izv. prof. dr. sc.  Ana Štambuk– članica 
Sveučilište u  Rijeci, Ekonomski fakultet  

3. doc. dr. sc. Maja Mamula – članica 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

III. 
Stručno povjerenstvo iz točke II. ove Odluke, dužno je u propisanom roku dostaviti izvješće Fakultetskom vijeću s mišljenjem i 
prijedlogom pristupnika/ice koji ispunjava ili ne ispunjava uvjete propisane Zakonom te druge uvjete, ako su propisani Statutom i 
Pravilnikom Sveučilišta u Rijeci. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
3. izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje   društvenih znanosti, znanstveno 

polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment 
 
Na temelju članaka 92. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 84. Statuta Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 
5. lipnja 2018. godine, članka 26. Pravilnika o postupku izbora u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna, znanstvena, nastavna 
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i suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci - pročišćeni tekst od 15. svibnja 2015. godine, te članaka 
29. i 47. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 13. sjednici, održanoj dana 24. rujna 2018. godine, donosi 

 
ODLUKU 

I. 
Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, 
znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane organizacija i menadžment, u radni odnos na određeno vrijeme i s punim radnim 
vremenom  – 1 izvršitelj/ica. 

II. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu: 

1. izv. prof. dr. sc. Ana - Marija Vrtodušić Hrgović - predsjednica Povjerenstva 
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci 

2. prof. dr. sc.  Ines Milohnić – članica 
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci 

3. izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić – članica 
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci. 

III. 
Stručno povjerenstvo iz točke II. ove Odluke, dužno je u propisanom roku dostaviti izvješće Fakultetskom vijeću s mišljenjem i 
prijedlogom pristupnika/ice koji ispunjava ili ne ispunjava uvjete propisane Zakonom te druge uvjete, ako su propisani Statutom i 
Pravilnikom Sveučilišta u Rijeci. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 14. Izmjena Odluke o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta 
iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane organizacija i menadžment 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 
02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), članka 83. Statuta Sveučilišta u Rijeci - od 5. lipnja 2018. godine, 
članaka 29. i 46. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, članka 5. 
Pravilnika o postupku izbora u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na 
odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci - pročišćeni tekst od 15. svibnja 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 13. sjednici, održanoj dana 24. rujna 2018. godine, donosi 

  
ODLUKU  

o izmjeni Odluke o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz 
znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane organizacija i menadžment 

I. 
Odluka o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz znanstvenog područja 
društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane organizacija i menadžment (KLASA: 112-01/17-01/93; URBROJ: 
2156-24-17-04-01) od 20. studenog 2017. godine mijenja se na način da se dosadašnji član Stručnog povjerenstva prof. dr. sc. 
Velimir Srića sa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu razrješava članstva a novim članom Stručnog povjerenstva imenuje 
se prof. dr. sc. Zdravko Zekić sa Ekonomskog fakulteta Rijeka. 

II. 
Sva dokumentacija u predmetnom postupku, a koja obuhvaća prijave svih pristupnika na natječaj, Izvješće o izboru u znanstveno 
zvanje znanstvenog suradnika za pristupnika koji nije imao proveden izbor u znanstveno zvanje te Rješenje Matičnog odbora o izboru 
u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika (KLASA: UP/I-640-03/18-01/0205; URBROJ: 355-06-04-18-0004) od 20. travnja 2018. 
godine za pristupnika koji nije imao proveden izbor u znanstveno zvanje, biti  će dostavljena novom članu Stručnog povjerenstva kako 
bi se mogao uključiti u daljnju proceduru. 

III. 
Ostale odredbe Odluke iz točke I. ostaju nepromijenjene. 
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IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 15. Usvajanje izvješća Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije 
 
1. izv. prof. dr. sc. Romina Alkier - Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Na temelju članaka 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, a na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva za izbor, u sastavu: prof. dr. 
sc. Dora Smolčić Jurdana– predsjednica,  prof. dr. sc. Daniela Gračan – članica i prof. dr. sc. Oliver Kesar – član, Fakultetsko vijeće 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 13. sjednici, održanoj 24. rujna 2018. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o usvajanju Izvješća Stručnog povjerenstva 
I. 

Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenog  
područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije.  

II. 
Ova Odluka s Izvješćem Stručnog povjerenstva, upućuje se Matičnom odboru za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno 
polje ekonomije, radi provođenja postupka izbora pristupnice izv. prof. dr. sc. Romine Alkier u znanstveno zvanje znanstvenog 
savjetnika. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
2. izv. prof. dr. sc. Marko Perić - Izvjestitelj: prof. dr. sc. Vlado Galičić 
 
Na temelju članaka 35.  Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, a na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva za izbor, u sastavu: prof. dr. 
sc. Vlado Galičić – predsjednik,  prof. dr. sc. Zdenko Cerović – član i prof. dr. sc. Zdravko Zekić – člani, Fakultetsko vijeće Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 13. sjednici, održanoj 24. rujna 2018. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o usvajanju Izvješća Stručnog povjerenstva 
I. 

Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenog  
područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije.  

II. 
Ova Odluka s Izvješćem Stručnog povjerenstva, upućuje se Matičnom odboru za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno 
polje ekonomije, radi provođenja postupka izbora pristupnika izv. prof. dr. sc. Marka Perića u znanstveno zvanje znanstvenog 
savjetnika. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
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3. izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić - Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Na temelju članaka 35.  Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, a na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva za izbor, u sastavu: dr. sc. 
Branko Blažević, professor emeritus – predsjednik,  prof. dr. sc. Nela Vlahinić Lenz – članica i prof. dr. sc. Ljerka Cerović– članica, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 13. sjednici, održanoj 24. rujna 2018. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o usvajanju Izvješća Stručnog povjerenstva 
I. 

Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenog  
područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije.  

II. 
Ova Odluka s Izvješćem Stručnog povjerenstva, upućuje se Matičnom odboru za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno 
polje ekonomije, radi provođenja postupka izbora pristupnice izv. prof. dr. sc. Marinele Krstinić Nižić u znanstveno zvanje 
znanstvenog savjetnika. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
4. izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel - Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dragan Magaš 
 
Na temelju članaka 35.  Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, a na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva za izbor, u sastavu: prof. dr. 
sc. Dragan Magaš – predsjednik,  dr. sc. Marcel Meler, professor emeritus – član  i prof. dr. sc. Daniela Gračan – članica, Fakultetsko 
vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 13. sjednici, održanoj 24. rujna 2018. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o usvajanju Izvješća Stručnog povjerenstva 
I. 

Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenog  
područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije.  

II. 
Ova Odluka s Izvješćem Stručnog povjerenstva, upućuje se Matičnom odboru za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno 
polje ekonomije, radi provođenja postupka izbora pristupnice izv. prof. dr. sc. Zrinke Zadel u znanstveno zvanje znanstvenog 
savjetnika. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 16. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomije 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. dr. sc. Marina Gregorić 
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Na temelju članka 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 
02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 , 60/15 131/17) i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu - pročišćeni tekst 30. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 
13. sjednici, održanoj dana 24. rujna 2018. godine, donosi  

 
ODLUKU 

o pokretanju izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika 
I. 

Pokreće se postupak izbora dr. sc. Marine Gregorić u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih 
znanosti, znanstvenog polja ekonomije. 
U Stručno povjerenstvo za ovaj izbor imenuje se: 
a) izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel – predsjednica Povjerenstva 
      Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci, 
b)  prof. dr.sc. Darko Prebežac -  član,  
      Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 
c) doc. dr. sc. Lidija Bagarić-  članica 
      Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci. 

II. 
Stručno povjerenstvo iz točke l. ove Odluke dužno je u roku propisanom Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(„Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09 i 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), dostaviti 
izvješće Fakultetskom vijeću u kojem ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor te daje prijedlog da se pristupnik izabere ili ne izabere u 
znanstveno zvanje. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 17. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za ocjenu predavanja postavljenih na mrežnim stranicama Fakulteta kao 
nastavni tekst  
- prof. dr. sc. Tea Baldigara 
- doc. dr. sc. Maja Mamula 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Na temelju članka 6. Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja 
(„Narodne novine“, broj 122/17) te članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. 
listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 13. sjednici, održanoj dana 24. rujna 
2018. godine, donosi 

ODLUKU 
o imenovanju povjerenstva za ocjenu predavanja postavljenih na mrežnoj stranici kao nastavnog teksta 

I. 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predavanja prof. dr. sc.  Tee Baldigare i doc. dr. sc. Maje Mamula iz kolegija „Metode poslovnog 
odlučivanja u turizmu“ na sveučilišnom preddiplomskom studiju, postavljenih na mrežnoj stranici Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu kao nastavnog teksta, u sastavu: 

1. prof. dr. sc. Jasna Horvat - predsjednica Povjerenstva 
Ekonomski fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku 

2. prof. dr. sc. Sandra Janković - članica  
Fakultet za menadžment u  turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci 

3. prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana - članica 
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci 

II. 
Povjerenstvo je u razumnom roku dužno ocijeniti predavanja iz prethodne točke ove Odluke, u svrhu procjene ispunjavanja kriterija 
nastavnog doprinosa za izbor u znanstveno-nastavno zvanje, prema Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti 
u postupku izbora u nastavna zvanja („Narodne novine“, broj 122/17). 

III. 
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Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 18. Odluka o iznosima financiranja znanstvenih projekata Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Edna Mrnjavac 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, a 
sukladno Odluci Rektorice Sveučilišta u Rijeci o prihvaćanju i financiranju znanstvenih projekata Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu (KLASA: 402-01/18-01/14; URBROJ: 2170-57-08-18-9), od 20. rujna 2018. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 13. sjednici, održanoj dana 24. rujna 2018. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o iznosima financiranja znanstvenih projekata Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

I. 
Znanstveni projekti Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu financirat će se iznosima kako slijede u tabličnom prikazu: 

Šifra 
znanstvenog 

projekta 
Naziv znanstvenog projekta Voditelj znanstvenog projekta 

Iznos financirane 
svote po 

znanstvenom projektu 
ZP UNIRI 1/18 OD ODRŽIVOG DO OVERTOURISMA I NATRAG: 

PERCEPCIJA STANOVNIŠTVA I REALNI UČINCI 
TURIZMA NA LOKALNOJ RAZINI 

dr. sc. Daniela Soldić Frleta, 
docentica 

19.000,00 HRK 

ZP UNIRI 2/18 MODELI UNAPREĐENJA LOJALNOSTI GOSTIJU U 
TURIZMU I UGOSTITELJSTVU 

dr. sc. Marina Laškarin Ažić, 
poslijedoktorandica 

19.000,00 HRK 

ZP UNIRI 3/18 INTEGRIRANO IZVJEŠTAVANJE KAO IZVOR 
INFORMACIJA ZA OCJENU PREPOZNATLJIVOSTI I 
KONKURENTNOSTI ZDRAVSTVENO-TURISTIČKOG 
PROIZVODA DESTINACIJE 

dr. sc. Milena Peršić, redovita 
profesorica u trajnom zvanju 

19.000,00 HRK 

ZP UNIRI 4/18 OCJENA OGLAŠIVAČKIH PORUKA NOSITELJA 
TURISTIČKE PONUDE: MULTIDISCIPLINARNA 
PERSPEKTIVA PRIMJENOM KVANTITATINO-
KVALITATIVNOGA PRISTUPA 

dr. sc. Tea Baldigara, redovita 
profesorica 

19.000,00 HRK 

ZP UNIRI 5/18 "PAMETNA" MOBILNOST I TURIZAM: ALTERNATIVNI 
NAČINI KRETANJA U TURIZMU DESTINACIJE 

dr. sc. Nataša Slavić, docentica 19.000,00 HRK 

ZP UNIRI 6/18 KRUŽNA EKONOMIJA - MOGUĆNOST RAZVOJA 
HRVATSKOGA GOSPODARSTVA 

dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić, 
docentica 

19.000,00 HRK 

ZP UNIRI 7/18 FINANCIJSKI IZAZOVI PAMETNIH GRADOVA U 
TURISTIČKIM DESTINACIJAMA 

dr. sc. Sabina Hodžić, docentica 19.000,00 HRK 

ZP UNIRI 8/18 MIGRACIJE KAO SPONA IZMEĐU TURIZMA I 
TERORIZMA 

dr. sc. Maja Nikšić-Radić, docentica 8.500,00 HRK 

ZP UNIRI 9/18 SMJEŠTAJNA PONUDA U FUKCIJI RAZVOJA 
LUKSUZNOG TURIZMA 

dr. sc. Marta Cerović, 
poslijedoktorandica 

8.500,00 HRK 

II. 
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu će, u svrhu financiranja odobrenih znanstvenih projekata iz prethodnog stavka, 
uplatiti na račun Sveučilišta u Rijeci iznos od 150.000,00 (slovima: stopedesettisuća) kuna. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 19. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju Natječaja za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) 
„Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ u 2018. / 2019. akademskoj godini 
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Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 
45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/179) i članka 6. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima  (doktorskim 
studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu  - pročišćeni tekst od 10. rujna 2018. i članka 29. Statuta Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu- pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, na prijedlog Vijeća doktorskog studija „Poslovna 
ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 13. sjednici održanoj 
dana 24. rujna 2018.godine, donosi 

ODLUKU  
o izmjeni Odluke o raspisivanju natječaja za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij „Poslovna 

ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, 
polja ekonomije u akademskoj godini 2018. / 2019. 

I. 
U Odluci o raspisivanju natječaja za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij "Poslovna ekonomija u turizmu i 
ugostiteljstvu" za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije u akademskoj godini 
2018. / 2019. (KLASA: 643-03/18-01/12, URBROJ: 2156/24-18-08-01) od 16. srpnja 2018. mijenja rok za primitak prijave za upis, te 
sada glasi "Prijave se primaju do 31. listopada 2018. godine." 

II. 
Sve ostale odredbe Odluke navedene u točki I. ostaju nepromijenjene. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 20. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
 
1. Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju natječaja za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni studij  (doktorski studij) 
„Menadžment održivog razvoja“ u 2018. / 2019.  akademskoj godini 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 
45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/179), članka 6. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima  (doktorskim 
studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 10 rujna 2018. g. i članka 29. Statuta Fakulteta 
za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu- pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, na prijedlog Vijeća doktorskog studija 
Menadžment održivog razvoja, Fakultetsko vijeća Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, na 13. sjednici održanoj dana 24. 
rujna 2018. godine, donosi  

ODLUKU  
o izmjeni Odluke o raspisivanju natječaja za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij „Menadžment 
održivog razvoja“ za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije u 

akademskoj godini 2018. / 2019. 
I. 

U Odluci o raspisivanju natječaja za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij "Menadžment održivog razvoja" za 
stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije u akademskoj godini 2018. / 2019. 
(KLASA: 643-03/18-01/14, URBROJ: 2156/24-18-08-01) od 16. srpnja 2018. mijenja rok za primitak prijave za upis, te sada glasi 
"Prijave se primaju do 31. listopada 2018. godine." 

II. 
Sve ostale odredbe Odluke navedene u točki I. ostaju nepromijenjene. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
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2. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za obranu 
doktorske disertacije Jelene Komšić 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Suzana Marković 
 
Na temelju članka 116. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 
45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 67. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni  tekst (KLASA: 
011-01/18-01/13, URBROJ: 2170-57-01-18-2) od 5. lipnja 2018., članaka 6. i 25. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima  
(doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 
2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018. i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst 
(KLASA: 003-05/15-01/08, URBROJ: 2156-24-15-02-02)  od 30. listopada 2015. godine, na prijedlog Vijeća doktorskog studija 
Menadžment održivog razvoja, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 13. sjednici, održanoj 24. rujna 
2018. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije  

i imenovanju Povjerenstva za obranu doktorske disertacije 
I. 

Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Jelene Komšić (matični broj: 15MOR12), polaznice 
poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) „Menadžment održivog razvoja“, pod nazivom „Mjerenje reputacije 
turističke destinacije na društvenim medijima i zadovoljstva turista“, te se imenuje Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije, 
u sastavu: 

1. prof. dr. sc. Jasna Horvat, predsjednica,  
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku 

2. prof.  dr. sc. Suzana Marković,  mentorica i članica,  
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

3. doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta, članica,  
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

II. 
Javna obrana doktorske disertacije održat će se 09. studenoga 2018. godine s početkom 15:00 sati u Vijećnici Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

III. 
Zapisnik na obrani vodit će poslijedoktorandica, dr. sc. Ana Čuić Tanković. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
3. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za obranu 
doktorske disertacije Marijane Jurišić, univ. spec. oec. 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Zdenko Cerović 
 
Na temelju članka 116. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 
45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 67. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni  tekst (KLASA: 
011-01/18-01/13, URBROJ: 2170-57-01-18-2) od 5. lipnja 2018., članaka 6. i 25. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima  
(doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 
2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018. i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst 
(KLASA: 003-05/15-01/08, URBROJ: 2156-24-15-02-02)  od 30. listopada 2015. godine, na prijedlog Vijeća doktorskog studija 
Menadžment održivog razvoja, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 13. sjednici, održanoj 24. rujna 
2018. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije  

i imenovanju Povjerenstva za obranu doktorske disertacije 
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I. 
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Marijane Jurišić (matični broj: 42MOR13), polaznice 
poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) „Menadžment održivog razvoja“, pod nazivom „Održivost kao sastavnica 
marke turističke destinacije“, te se imenuje Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije, u sastavu: 

1. prof. dr. sc. Zdenko Cerović, predsjednik,  
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

2. dr. sc. Bruno Grbac, znanstveni savjetnik  mentor i član,  
3. dr. sc. Mladen Črnjar, znanstveni savjetnik, komentar i član 
4. izv. prof. dr. sc. Lorena Bašan, članica  

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
5. prof. dr. sc. Neven Šerić, član 

Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet 
II. 

Javna obrana doktorske disertacije održat će se 15. listopada  2018. godine s početkom 11:00 sati u Vijećnici Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

III. 
Zapisnik na obrani vodit će poslijedoktorandica, dr. sc. Ivana Ivančić. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Lorene Dadić 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Na temelju članka 73. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 
45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 67. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni  tekst (KLASA: 
011-01/18-01/13, URBROJ: 2170-57-01-18-2) od 5. lipnja 2018., članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
– pročišćeni tekst  (KLASA: 003-05/15-01/08, URBROJ: 2156-24-15-02-02) od 30. listopada 2015. godine, te članka i 6., 22. i 23. 
Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima  (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018., na prijedlog Vijeća doktorskog studija 
„Menadžment održivog razvoja“, Fakultetsko vijeće na svojoj 13. sjednici održanoj dana 24. rujna 2018. donosi  
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije 

I. 
Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije studentice Lorene Dadić (matični broj: 36MOR13), polaznice 
poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) „Menadžment održivog razvoja“, pod nazivom „Turizam kao izvor 
financiranja udruga u turističkim destinacijama“, u sastavu: 

1. prof. dr. sc. Vlado Galičić, predsjednik  
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

2. prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić, mentorica i članica 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

3. prof. dr. sc. Oliver Kesar, član 
Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet 

II. 
Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije dužno je u roku od 3 (tri) mjeseca od dana donošenja ove Odluke izraditi pisano Izviješće 
o ocjeni doktorske disertacije „Turizam kao izvor financiranja udruga u turističkim destinacijama“, podnijeti ga Fakultetskom vijeću 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i predložiti imenovanje Povjerenstva za obranu doktorske disertacije.  

III. 
Ova odluka stupa na snagu sa danom njenog donošenja.  
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Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
5. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Matine Gjurašić 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Na temelju članka 73. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 
45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 67. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni  tekst (KLASA: 
011-01/18-01/13, URBROJ: 2170-57-01-18-2) od 5. lipnja 2018. godine, članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu – pročišćeni tekst  (KLASA: 003-05/15-01/08, URBROJ: 2156-24-15-02-02) od 30. listopada 2015. godine, te članka i 6., 
22. i 23. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima  (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018. godine, na prijedlog Vijeća 
doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“, Fakultetsko vijeće na svojoj 13. sjednici održanoj dana 24. rujna 2018. donosi  
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije 

I. 
Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije studentice Matine Gjurašić (matični broj: 37MOR13), 
polaznice poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) „Menadžment održivog razvoja“, pod nazivom „Koncept i 
mjerenje unutarnje kvalitete usluga u hotelijerstvu“, u sastavu: 

1. prof. dr. sc. Suzana Marković, predsjednica,  
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

2. prof. dr. sc. Jasna Horvat,  mentorica i članica  
3. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku  
4. izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić, komentorica i članica 

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
5. izv. prof. dr. sc. Josipa Mijoč, članica  

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku  
6. doc. dr. sc. Lidija Bagarić, članica 

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
II. 

Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije dužno je u roku od 3 (tri) mjeseca od dana donošenja ove Odluke izraditi pisano Izviješće 
o ocjeni doktorske disertacije „Koncept i mjerenje unutarnje kvalitete usluga u hotelijerstvu“, podnijeti ga Fakultetskom vijeću Fakulteta 
za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i predložiti imenovanje Povjerenstva za obranu doktorske disertacije.  

III. 
Ova odluka stupa na snagu sa danom njenog donošenja.  
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 21. Razno 
 
Pod točkom Razno nije se raspravljalo. 
 

Sjednica Fakultetskog vijeća završila je u 11:10 sati.   
 
Zapisničarka: Maja Juračić, dipl. iur., v.r.                                                                                
                           

                    Dekanica 
 
 
Prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, v.r. 

 



21 
 

 


