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Opatija, 27. svibnja 2022. godine 
 

ZAPISNIK 
sa 31. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća 

održane dana 27. svibnja 2022. godine elektroničkim putem 
 

 
DNEVNI RED 

1.  

Izmjene i dopune studijskog programa: 
1. Odluka o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Menadžment 

održivog razvoja koje se prijavljuju Povjerenstvu za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa 
Sveučilišta u Rijeci i Senatu 

2. Odluka o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Poslovna 
ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu koje se prijavljuju Povjerenstvu za akreditaciju i vrednovanje 
studijskih programa Sveučilišta u Rijeci i Senatu 

2.  
Izbor nastavnika i suradnika: 
1. Izbor suradnika u suradničko zvanje i na zamjensko radno mjesto asistenta za znanstveno područje 

društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment 

3.  
Provođenje dijela natječajnog postupka za Sveučilište u Dubrovniku:  
1. Odluka o imenovanju povjerenstva za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog 

profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvenu granu 
organizacija i menadžment 

 
31. izvanredna sjednica Fakultetskoga vijeća održana je dana 27. svibnja 2022. godine elektroničkim putem. 
 
Članovi Fakultetskog vijeća zamoljeni su da prihvate Dnevni red i prijedloge odluka te da se o navedenom e-mailom očituju 
najkasnije danas 27. svibnja 2022. godine godine do 15,00 sati. 
 
Članovi Fakultetskog vijeća očitovali su se u roku te su jednoglasno prihvaćene sljedeće odluke: 
 

AD 1. Izmjene i dopune studijskog programa: 
 
 
1. Odluka o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Menadžment održivog 
razvoja koje se prijavljuju Povjerenstvu za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa Sveučilišta u Rijeci i Senatu 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 31. sjednici održanoj dana 27. svibnja 2022. godine, 
donosi   
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija 

MENADŽMENT ODRŽIVOG RAZVOJA  
koje se prijavljuju Povjerenstvu za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa Sveučilišta u Rijeci i Senatu 

I. 



Izmjene i dopune koje se ne iskazuju postotnom vrijednošću (ne ubrajaju se u postotak izmjene ECTS bodova 
studijskog programa)  
 
1. Izmjene u nazivima predmeta bez promjene njihova sadržaja 

 
2. Uvođenje novoga ili ukidanje postojećeg izbornog predmeta 

*Nositelj kolegija utvrdit će se po dobivanju suglasnosti Senata Sveučilišta u Rijeci o povjeravanju izvođenja nastave inozemnom 
profesoru ili istaknutom stručnjaku. 
 
3. Izmjena ishoda učenja izbornog predmeta 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
2. Odluka o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija u 
turizmu i ugostiteljstvu koje se prijavljuju Povjerenstvu za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa Sveučilišta u 
Rijeci i Senatu 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 31. sjednici održanoj dana 27. svibnja 2022. godine, 
donosi   

R.br. Prijedlog novog naziva 
predmeta Nositelj 

Godin
a 

studij
a 

Stari naziv predmeta 

1.  Menadžment odnosa s javnošću 
i protokola Prof. dr. sc. Ines Milohnić 3 Odnosi s javnošću i protokol 

2.  Obiteljsko poduzetništvo Doc. dr. sc. Marta Cerović 3 Obiteljsko poduzetništvo u turizmu i 
ugostiteljstvu 

3.  Zelene financije i zaštita okoliša Izv. prof. dr. sc. Sabina Hodžić 4 Financiranje zaštite okoliša 

4.  Budžetiranje kapitala Doc. dr. sc. Siniša Bogdan 4 Financijska efikasnost razvojnog 
programa 

R.br. Predmet Nositelj Godina 
studija 

ECT
S 

Uvođenje novog / 
Ukidanje postojećeg 

1.  Digitalne financije Prof. dr. sc. Elvis Mujačević 3 3 Uvođenje 
2.  Treći strani jezik - Kineski I * 3 3 Uvođenje 
3.  Ekonomika Europe Prof. dr. sc. Romina Alkier 4 3 Ukidanje 
4.  Sigurnost u turizmu Prof. dr. sc. Romina Alkier 4 3 Uvođenje 
5.  Financijsko planiranje Doc. dr. sc. Suzana Bareša 4 3 Ukidanje 
6.  Financijska analiza i planiranje Doc. dr. sc. Suzana Bareša 4 3 Uvođenje 

R.br. Predmet Nositelj Godina 
studija ECTS 

1.  Menadžment odnosa s javnošću i 
protokola Prof. dr. sc. Ines Milohnić 3 3 

2.  Obiteljsko poduzetništvo Doc. dr. sc. Marta Cerović 3 3 
3.  Menadžment malih i srednjih poduzeća Prof. dr. sc. Ines Milohnić 4 3 

4.  Integrirani sustavi upravljanja Izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić 
Hrgović 4 3 

5.  Budžetiranje kapitala Doc. dr. sc. Siniša Bogdan 4 3 
6.  Cost benefit analiza Doc. dr. sc. Siniša Bogdan 4 3 



 
ODLUKU 

o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija 
POSLOVNA EKONOMIJA U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU  

koje se prijavljuju Povjerenstvu za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa Sveučilišta u Rijeci i Senatu 
I. 

Izmjene i dopune koje se ne iskazuju postotnom vrijednošću (ne ubrajaju se u postotak izmjene ECTS bodova 
studijskog programa)  
 
1. Izmjene u nazivima predmeta bez promjene njihova sadržaja 

 
2. Uvođenje novoga ili ukidanje postojećeg izbornog predmeta 

*Nositelj kolegija utvrdit će se po dobivanju suglasnosti Senata Sveučilišta u Rijeci o povjeravanju izvođenja nastave inozemnom 
profesoru ili istaknutom stručnjaku.  
 
3. Izmjena ishoda učenja izbornog predmeta 

 
II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

R.br. Prijedlog novog naziva 
predmeta Nositelj 

Godin
a 

studij
a 

Stari naziv predmeta 

5.  Menadžment odnosa s javnošću 
i protokola Prof. dr. sc. Ines Milohnić 3 Odnosi s javnošću i protokol 

6.  Obiteljsko poduzetništvo Doc. dr. sc. Marta Cerović 3 Obiteljsko poduzetništvo u turizmu i 
ugostiteljstvu 

7.  Zelene financije i zaštita okoliša Izv. prof. dr. sc. Sabina Hodžić 4 Financiranje zaštite okoliša 

8.  Budžetiranje kapitala Doc. dr. sc. Siniša Bogdan 4 Financijska efikasnost razvojnog 
programa 

R.br. Predmet Nositelj Godina 
studija 

ECT
S 

Uvođenje novog / 
Ukidanje postojećeg 

7.  Digitalne financije Prof. dr. sc. Elvis Mujačević 3 3 Uvođenje 
8.  Treći strani jezik - Kineski I * 3 3 Uvođenje 
9.  Ekonomika Europe Prof. dr. sc. Romina Alkier 4 3 Ukidanje 
10.  Sigurnost u turizmu Prof. dr. sc. Romina Alkier 4 3 Uvođenje 

11.  Kvantitativne metode 
prognoziranja u turizmu Doc. dr. sc. Maja Gregorić 4 3 Ukidanje 

12.  Financijsko planiranje Doc. dr. sc. Suzana Bareša 4 3 Ukidanje 
13.  Financijska analiza i planiranje Doc. dr. sc. Suzana Bareša 4 3 Uvođenje 

R.br. Predmet Nositelj Godina 
studija ECTS 

7.  Menadžment odnosa s javnošću i 
protokola Prof. dr. sc. Ines Milohnić 3 3 

8.  Obiteljsko poduzetništvo Doc. dr. sc. Marta Cerović 3 3 
9.  Menadžment malih i srednjih poduzeća Prof. dr. sc. Ines Milohnić 4 3 

10.  Integrirani sustavi upravljanja Izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić 
Hrgović 4 3 

11.  Budžetiranje kapitala Doc. dr. sc. Siniša Bogdan 4 3 
12.  Cost benefit analiza Doc. dr. sc. Siniša Bogdan 4 3 



AD 2. Izbor nastavnika i suradnika: 
1. Izbor suradnika u suradničko zvanje i na zamjensko 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 i 131/17), članka 84. Statuta Sveučilišta u Rijeci - 
pročišćeni tekst od 16. lipnja  2021. godine i članaka 29. i 47. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - 
pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 31. sjednici, 
održanoj dana 27. svibnja 2022. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

I. 
Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor zaposlenika u suradničko zvanje i na zamjensko radno mjesto asistenta za 
znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvene grane organizacija i menadžment, u radni 
odnos na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom, do povratka djelatnice na rad. 

II. 
Jelena Kapeš bira se u suradničko zvanje i na zamjensko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, 
znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane organizacija i menadžment, na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom, 
do povratka djelatnice na rad. 

III. 
Za mentora Jelene Kapeš imenuje se prof. dr. sc. Ines Milohnić. 

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

V. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

AD 3. Provođenje dijela natječajnog postupka za Sveučilište u Dubrovniku:  
 
1. Odluka o imenovanju povjerenstva za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za 
znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvenu granu organizacija i menadžment 
 
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 od 16. 
lipnja 2021. godine, članaka 13. i 14. 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 15. ožujka 2021. 
godine), a na temelju raspisanog natječaja te zamolbe Sveučilišta u Dubrovniku za provođenje dijela natječajnog postupka, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 31 sjednici, održanoj dana 27. svibnja  2022. godine, 
donijelo je 

 
ODLUKU 

I. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje izvanrednog profesora 
za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvenu granu organizacija i menadžment, 
temeljem javnog natječaja Sveučilišta u Dubrovniku, u sastavu: 
 

1. prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić– predsjednica Povjerenstva 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 

2. prof. dr. sc. Vlado Galičić– član 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu  

3. prof. dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguž – članica  
Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju. 



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

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Zapisničarka: Maja Juračić, dipl. iur.,  v.r. 
          Dekanica 
                                                                                                                                prof. dr. sc. Sandra Janković, v.r. 

 


