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Opatija, 14. studenog 2019. 

 
ZAPISNIK 

sa 29. sjednice Fakultetskog vijeća, održane u 
četvrtak, 14. studenog 2019. godine, s početkom u 8,30 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, izv. prof. 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, izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar, doc. dr. sc. Daniel Dragičević, doc. dr. sc. Jelena Đurkin Badurina, prof. dr. sc. 
Vlado Galičić, prof. dr. sc. Daniela Gračan, doc. dr. sc. Maja Gregorić, doc. dr. sc. Hrvoje Grofelnik, doc. dr. sc. Sabina Hodžić, doc. dr. 
sc. Ivana Ivančić, doc. dr. sc. Marija Ivaniš, prof. dr. sc. Slobodan Ivanović, prof. dr. sc. Sandra Janković, izv. prof. dr. sc. Adriana 
Jelušić, izv. prof. dr. sc. Goran Karanović, prof. dr. sc. Greta Krešić, doc. dr. sc. Marina Laškarin Ažić, izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić, 
prof. dr. sc. Dragan Magaš, doc. dr. sc. Krešimir Mikinac, izv. prof. dr. sc. Ines Milohnić, izv. prof. dr. sc. Dolores Miškulin, prof. dr. sc. 
Edna Mrnjavac, doc. dr. sc. Maja Nikšić Radić, izv. prof. dr. sc. Marko Perić, doc. dr. sc. Marina Perišić Prodan, izv. prof. dr. sc. Ljubica 
Pilepić Stifanich, doc. dr. sc. Katarina Poldrugovac, doc. dr. sc. Elena Rudan, doc. dr. sc. Nataša Slavić,  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, Katarina Bosanac, Jure Bulović, Vedrana Čikeš, Paula Dropulić, Nina Radulović, Paula Petrinec, Laura Valentić, 
 
ODSUTNI ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA: prof. dr. sc. Tea Baldigara, doc. dr. sc. Josipa Cvelić Bonifačić, doc. dr. sc. Ana Čuić 
Tanković, izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić, prof. dr. sc. Suzana Marković, prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić, dr. rer. nat. Krešo 
Mihalinčić, prof. dr. sc. Elvis Mujačević, prof. dr. sc. Nadia Pavia, Helena Rogulj, Vanessa Peruničić, Maša Trinajstić, 
 
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 29. sjednicu Fakultetskog vijeća. 
 

D N E V N I  R E D 

1.  Usvajanje Zapisnika sa 26., 27. i 28. sjednice Fakultetskog vijeća 

2.  Usvajanje Dnevnog reda 29. sjednice Fakultetskog vijeća 

3.  Dekanove godišnje pohvale za akademsku godinu 2018/.2019 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

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

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

6.  Studentska pitanja 
Izvjestitelji: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić i predsjednica Studentskog zbora, Paula Dropulić 

7.  Odluka o proširivanju kvote za državljane RH/EU slobodnim mjestima na listi za strane državljane na 
preddiplomskom sveučilišnom studiju „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ i  preddiplomskom 
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sveučilišnom studiju „Menadžment održivog razvoja“ 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 

8.  

Izbor nastavnika i suradnika: 
 
1. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih 

znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu ekonomika poduzetništva 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Nadia Pavia 

2. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu poslovna informatika 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Ljubica Pilepić Stifanich 

3. izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomije,  znanstvenu granu trgovina i turizam 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Daniela Gračan 

9.  

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika i suradnika 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz 

znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvena grana trgovina i turizam 
2. za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz 

znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvena grana organizacija i 
menadžment 

3. za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog 
područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvena grana ekonomika poduzetništva 

10.  

Usvajanje izvješća Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje: 
 
1. Dopuna izvješća za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju iz znanstvenog područja 

društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije - prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Dragan Magaš 

2. Dopuna izvješća za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju iz znanstvenog područja 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije - prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Vlado Galičić 

3. Usvajanje izvješća za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomije - dr. sc. Ivan Šverko 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

11.  
Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje: 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
1. znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije - dr. sc. 
Aleksandar Racz 

12.  Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2020. godinu 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

13.  Razno 

 
 
 

AD 1. Usvajanje Zapisnika sa 26., 27. i 28. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Zapisnici sa 26., 27. i 28. sjednice Fakultetskog vijeća usvojeni su bez primjedbi. 
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AD 2. Usvajanje Dnevnog reda 29. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Dnevni red 29. sjednice Fakultetskog vijeća usvojen je bez primjedbi. 
 

AD 3. Dekanove godišnje pohvale za akademsku godinu 2018/.2019 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Materijal za navedenu točku nalazi se u prilogu ovog Zapisnika. 
 

AD 4. Informacije Dekanice 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, izvijestila je Fakultetsko vijeće o sljedećem: 
 
- Planirana je promocija studenata za 9. prosinca 2019. godine u Zaboku  i 16. prosinca  2019. godine u Opatiji.  
 
- 28. listopada 2019. godine, na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci potpisano je šest ugovora o financiranju znanstveno-istraživačkih 
projekata Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u okviru nove projektne linije „Znanstveno-istraživačke projektne 
inicijative Sveučilišta u Rijeci“ (ZIP UNIRI).  Ugovore o financiranju projekta za razdoblje 2019.-2021. potpisali su: izv. prof. dr. sc. 
Dubravka Vlašić, izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović, doc. dr. sc. Hrvoje Grofelnik, doc. dr. sc. Ana Čuić Tanković, dr. sc. 
Jelena Mušanović i dr. sc. Lorena Dadić. Prezentacija projekata održat će se u ponedjeljak, 18. studenog 2019. godine u 12 sati u 
Informatičkom kabinetu. 
 
- Doktorski studij Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu primljen je u članstvo CESEENET – Central and South-East European 
PhD Network – mreže koja okuplja 35 programa doktorskih studija iz poslovne ekonomije na području centralne i istočne Europe 
(Austrija, Italija, Slovenija, Češka, Grčka, Poljska…).  
 
- Pokrenut je novi ciklus studentskih istraživačkih projekata.  Dekanica je zamolila nastavnike da potaknu i pomognu studentima u 
prijavi, te apelirala na pročelnike Zavoda da proslijede barem jednu prijavu po zavodu na natječaj.  
 
- Na inicijativu doc. dr. sc. Josipe Cvelić Bonifačić, Fakultet je potpisao pismo namjere o kreiranju zajedničkog master studija iz 
područja Menadžmenta kampova sa University of Girona (Španjolska) i Breda University of Applied Science (Nizozemska). 
 
- U ”Akvariju” Kampusa Sveučilišta u Rijeci,  u rujnu ove godine , održana je svečanost dodjele državnog odličja Red zvijezde 
Talijanske Republike a koje je dodijeljeno  professoru emeritusu Sveučilišta u Rijeci Vidoju Vujiću te je predstavljena 
monografija”Ljubav prema životu i radu”.  
 
- U tijeku su pripreme za Dan karijera koji će održati 11.-12. prosinca 2019. godine na Fakultetu.  
 
- U posljednjih mjesec dana odrađen je niz sastanaka sa upravama najvećih hotelskih tvrtki, na temu mogućnosti različitih oblika 
poslovne suradnje. 
 
- Od 4. – 6. svibnja 2020. godine održati će se tradicionalni kongres THI 2020. U istome tjednu održati će se i International week. 
 
- 10. listopada 2019. godine, na Fakultetu je održana radionica za visokoškolske nastavnike iz kompetencijskog pristupa planiranju 
studijskih programa, primjenom konstruktivnog poravnanja. Radionica je bila dobro posjećena i izrazito korisna. 
 
- dana 15. listopada 2019.  godine, prigodno je obilježen Svjetski dan turizma, uz predavanje i interaktivnu radionicu sa studentima 
Fakulteta:  Perspektive razvoja turizma: KVANTITETA vs. KVALITETA koju je održala je dr. sc. Irena Peršić Živadinov, direktorica TZ 
Kvarnera.  
 
- 3. studenog 2019. godine,  na sveučilištu West London u Londonu 3 studentice diplomskog studija Iva Breulj, Ivana Prižmić i Antonija 
Škravan, a pod mentorstvom prof. dr. sc. Sandre Janković , predstavljale su Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, na 
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natjecanju STR-a- Europe Student Market Study. Radi se o natjecanju timova studenata hotelijerstva, kojima STR, američka kompanija 
specijalizirana za benchmarking u hotelijerstvu, daje na raspolaganje  podatke o poslovanju hotela u različitim destinacijama, a  
temeljem kojih studenti moraju napraviti prezentaciju i na natjecanju odgovarati na pitanja.  
 

AD 5. 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 33. sjednice Senata održane 24. rujna 2019. 
godine i 34. sjednice Senata održane 22. listopada 2019. godine. 
 
Zapisnici sa sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci dostupni su na službenim stranicama Sveučilišta u Rijeci. 
 

AD 6. Studentska pitanja 
Izvjestitelji: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić i predsjednica Studentskog zbora, Paula Dropulić 
 
Prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić predstavila je novu  predsjednica Studentskog zbora Fakulteta za menadžment u 
turizmu ugostiteljstvu, Paulu Dropulić. 
 
Predsjednica Studentskog zbora, Paula Dropulić izvijestila je Fakultetsko vijeće o sljedećim aktivnostima Studentskog zbora: 
 
- U prva dva tjedna nastave akademske godine 2019./2020. predstavnici Studentskog zbora FMTU predstavili su svoje predsjedništvo i 
svoj rad studentima prve godine fakulteta, redovnima i izvanrednima, ali i studentima koji su na Fakultetu u okviru Erasmus+ programa. 
Studenti su tim putem upoznati sa projektima koje SZ FMTU provodi, a na kojima mogu sudjelovati te sa projektom Student mentor. 
 
- STR Student Market Study Competitions in Europe and the U.S. – studentsko natjecanje u istraživanju tržišta. Dana 3. studenog 
2019. godine, tri su studentice Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu sudjelovale na natjecanju istraživanja tržišta koje se 
tradicionalno održava u SAD-u, a ove se godine po prvi puta održalo u Europi – u Londonu. Domaćin je University of West London. 
Studentski zbor Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, podržao je inicijativu i trud natjecateljica. 
 
- U petak, 8. studenog 2019. godine održana je tradicionalna  ''Brucošijada FMTU 2019''. 
 
- U suradnji sa prof. dr. sc. Ljubicom Pilepić Stifanich i Crvenim križem  održana je Humanitarna akcija ''Solidarnost na djelu''. Akcija je 
prošla izuzetno uspješno. 
 
- U periodu od 22. – 24. studenog 2019. godine održati će se međunarodni kongres studenata turizma i hotelijerstva u Novom Sadu. 
Kongres je društvenog karaktera sa ciljem međunarodne integracije i širenja tolerancije i poznanstava među studentima turizma i 
ugostiteljstva/hotelijerstva u regiji i šire. Tradicionalno, SZ FMTU organizira putovanje za studente Fakulteta. Informacije o događaju su 
objavljene na službenim stranicama SZ FMTU. Projekt je odobren za sufinanciranje od strane Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci. 
 

AD 7. Odluka o proširivanju kvote za državljane RH/EU slobodnim mjestima na listi za strane državljane na preddiplomskom 
sveučilišnom studiju „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ i  preddiplomskom sveučilišnom studiju „Menadžment 
održivog razvoja“ 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 
 
Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 
- OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - O, RUSRH, 60/15 - OUSRH i 131/17) i članka 6. i 7. Pravilnika o 
preddiplomskim i diplomskim studijima na  Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Fakultetsko vijeće Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 29. sjednici, održanoj dana  14. studenog 2019. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o proširivanju kvote za državljane RH/EU slobodnim mjestima na listi za strane državljane  
na preddiplomskom sveučilišnom studiju Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu i  
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preddiplomskom sveučilišnom studiju Menadžment održivog razvoja 
I. 

Ovom Odlukom utvrđuje se mogućnost proširivanja kvote za državljane RH/EU slobodnim mjestima na listi za strane državljane na 
sveučilišnom studiju Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu i na preddiplomskom sveučilišnom studiju Menadžment održivog 
razvoja. 

II. 
Broj mjesta predviđenih za popunjavanje kandidata državljana RH/EU iznosi: 
Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu – 2 mjesta 
Menadžment održivog razvoja – 1 mjesto. 

III.  
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te se primjenjuje od akademske godine 2020./2021. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 8. Izbor nastavnika i suradnika: 
 
1. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu ekonomika poduzetništva 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Nadia Pavia 
 
Na temelju članaka 93. i 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 - pročišćeni tekst od 
5. lipnja 2018. godine, članaka 29. i 46. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 
2015. godine i članaka 5. i 11. 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 29. sjednici, održanoj dana 14. studenog 2019. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

I. 
Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz 
znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvene grane ekonomika poduzetništva, u radni odnos 
na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom. 

II. 
Dr. sc. Marta Cerović  izabire se u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu ekonomika poduzetništva. 

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

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
2. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu poslovna informatika 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Ljubica Pilepić Stifanich 
 
Na temelju članaka 93. i 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 - pročišćeni tekst od 
5. lipnja 2018. godine, članaka 29. i 46. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 
2015. godine i članaka 5. i 11. 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 29. sjednici, održanoj dana 14. studenog 2019. godine, donijelo je 
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ODLUKU 
I. 

Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz 
znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvene grane poslovna informatika, u radni odnos na 
neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom. 

II. 
Dr. sc. Tomislav Car  izabire se u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu poslovna informatika. 

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

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
3. izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomije,  znanstvenu granu trgovina i turizam 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Daniela Gračan 
 
Na temelju članaka 43. 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 29. sjednici, održanoj dana 14. studenog 2019. 
godine, donijelo je  

 
 ODLUKU 

I. 
Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog 
područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije,  znanstvene grane trgovina i turizam, u radni odnos na određeno vrijeme i 
s punim radnim vremenom. 

II. 
Dr. sc. Marina Barkiđija Sotošek  bira se u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja 
društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvena grane trgovina i turizam. 

III. 
Dr. sc. Marina Barkiđija Sotošek  bira se u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda na određeno vrijeme, sukladno 
člancima 43. 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). 

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 9. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika i suradnika 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog 
područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvena grana trgovina i turizam 
 
Na temelju članaka 92. i 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 – pročišćeni tekst od 
5. lipnja 2018. godine i članka 5. Pravilnika o postupku izbora u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna, znanstvena, nastavna i 
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suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci - pročišćeni tekst od 15. svibnja 2015. godine, te članaka 
29. i 46. 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 29. sjednici, održanoj dana 14. studenog 2019. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
I. 

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

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

1. prof. dr. sc. Dragan Magaš – predsjednik Povjerenstva 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment  u turizmu i ugostiteljstvu 

2. prof. dr. sc. Lidija Petrić  – članica 
Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet 

3. dr. sc. Branko Blažević, professor emeritus– član 
      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. 
 
 
 
2. za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog 
područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvena grana organizacija i menadžment 
 
Na temelju članaka 92. i 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 – pročišćeni tekst od 
5. lipnja 2018. godine i 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, te članaka 
29. i 46. 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 29. sjednici, održanoj dana 14. studenog 2019. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
I. 

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

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

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

2. prof. dr. sc. Neda Vitezić– članica 
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet u Rijeci 

3. dr. sc. Vidoje Vujić, professor emeritus– član 
      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 
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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. za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja 
društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvena grana ekonomika poduzetništva 
 
Na temelju članaka 92. i 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 – pročišćeni tekst od 
5. lipnja 2018. godine i 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, te članaka 
29. i 46. 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 29. sjednici, održanoj dana 14. studenog 2019. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
I. 

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

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

1. prof. dr. sc. Christian Stipanović – predsjednik Povjerenstva 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment  u turizmu i ugostiteljstvu, 

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

3. prof. dr. sc. Darko Prebežac – član 
      Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet . 

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 10. Usvajanje izvješća Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje: 
 
1. Dopuna izvješća za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju iz znanstvenog područja 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije - prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
Izvjestitelj: 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, prof. dr. sc. Lidija Petrić - članica i  dr. sc. Branko Blažević, professor emeritus - član, Fakultetsko 
vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 29. sjednici, održanoj 14. studenog 2019. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o usvajanju dopune Izvješća Stručnog povjerenstva 
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I. 
Usvaja se dopuna Izvješća Stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u 
trajnom zvanju iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije. 

II. 
Ova Odluka s dopunjenim Izvješćem Stručnog povjerenstva, upućuje se Matičnom odboru za znanstveno područje društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomije, radi provođenja postupka izbora pristupnice prof. dr. sc. Dore Smolčić Jurdana u znanstveno 
zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
2. Dopuna izvješća za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju iz znanstvenog područja 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije - prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
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, dr. sc. Zdenko Cerović, znanstveni savjetnik - član i  prof. dr. sc. Neda Vitezić - članica, Fakultetsko 
vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 29. sjednici, održanoj 14. studenog 2019. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o usvajanju dopune Izvješća Stručnog povjerenstva 
I. 

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

II. 
Ova Odluka s dopunjenim Izvješćem Stručnog povjerenstva, upućuje se Matičnom odboru za znanstveno područje društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomije, radi provođenja postupka izbora pristupnice prof. dr. sc. Helge Maškarin Ribarić u znanstveno 
zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
3. Usvajanje izvješća za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomije - dr. sc. Ivan Šverko 
Izvjestiteljica: dekanica, 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 - predsjednik, prof. dr. sc. Alen Stojanović - član i  prof. dr. sc. Zdenko Prohaska- član, Fakultetsko vijeće Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 29. sjednici, održanoj 14. studenog 2019. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o usvajanju Izvješća Stručnog povjerenstva 
I. 

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

II. 
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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. Ivana Šverka u znanstveno zvanje znanstvenog 
savjetnika. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 11. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje: 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije - dr. sc. Aleksandar 
Racz 
 
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 i 131/17) i 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 
29. sjednici, održanoj dana 14. studenog 2019. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o pokretanju izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika 
I. 

Pokreće se postupak izbora dr. sc. Racz Aleksandra, u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja 
društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije. 
 
U Stručno povjerenstvo za ovaj izbor imenuje se: 

a)  prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana – predsjednica Povjerenstva 
          Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 

b)  prof. dr. sc.  Jasmina Gržinić – članica 
    Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“    , 
c)  izv. prof. dr. sc.  Zvonimira Šverko Grdić- članica 

          Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.  
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 12. Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2020. godinu 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Tablica „Prijedlog Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2020. godinu“ nalazi se u prilogu ovog 
Zapisnika. 
 
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 29. sjednici, održanoj dana 14. studenog 2019. godine, 
donosi 
 

PRIJEDLOG ODLUKE 
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I. 
Donosi se Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2020. godinu za Fakultet za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu. 

II. 
Tablica Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2020. godinu čini sastavni dio ove Odluke. 

III. 
Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2020. godinu podnosi se na usvajanje Senatu Sveučilišta u Rijeci. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 13. Razno 
 
Pod točkom Razno nije se raspravljalo. 
 

Sjednica Fakultetskog vijeća završila je u 9,45 sati.   
 
Zapisničarka: Maja Juračić, dipl. iur., v.r.                                                                                
                           

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

 
 


