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Opatija, 31. siječnja 2023. godine 
 

ZAPISNIK 
sa 42. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća 

održane dana 31. siječnja 2023. godine elektroničkim putem 
 

DNEVNI RED 

1.  Detaljni izvedbeni nastavni planovi za kolegije 4. godine ljetnog semestra 2022./2023. akademske godine 

2.  

Izbor nastavnika i suradnika: 
1. izbor Ivana Butkovića, mag. oec. na zamjensko suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja 

društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane marketing u zamjenu za privremeno 
nenazočnu zaposlenicu a najdulje na šest mjeseci 

2. izbor dr. sc. Morene Mičetić u naslovnog asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog 
polja ekonomije, bez zasnivanja radnog odnosa 

 
42. izvanredna sjednica Fakultetskoga vijeća održana je dana  31. siječnja 2023. 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  31. siječnja 2023. godine do 15,00 sati. 
 
Članovi Fakultetskog vijeća očitovali su se u roku te su jednoglasno prihvaćene sljedeće odluke: 

AD 1. Detaljni izvedbeni nastavni planovi za kolegije 4. godine ljetnog semestra 2022./2023. akademske godine 
 
Detaljni  izvedbeni nastavni  planovi, objavljeni su na mrežnoj stranici Fakulteta.  
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021.), i članka 
5. Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu od 1. 
listopada 2021. Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 42. sjednici, održanoj 31. siječnja 2023. 
godine, donosi 

 
ODLUKU 

o prihvaćanju Detaljnih izvedbenih nastavnih planova za kolegije 4. godine ljetnog semestra 
2022./2023. akademske godine  

l. 
Prihvaćaju se Detaljni izvedbeni nastavni planovi za kolegije 4. godine ljetnog semestra 2022./2023. akademske godine iz 
studijskih programa kako slijedi: 
1. Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu 
2. Preddiplomski sveučilišni studij Menadžment održivog razvoja 

II. 
Detaljni izvedbeni nastavni planovi za kolegije 4. godine ljetnog semestra 2022./2023. akademske godine sastavni su dio ove 
Odluke. 

lll. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 



AD 2. Izbor nastavnika i suradnika: 
1. Izbor Ivana Butkovića, mag. oec. na zamjensko suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja 

društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane marketing u zamjenu za privremeno nenazočnu 
zaposlenicu a najdulje na šest mjeseci 

 
Na temelju članaka  52. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 119/22) te 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 42. sjednici, održanoj dana 31. siječnja 2023. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
I. 

Ovom Odlukom pokreće se postupak izbora Ivana Butkovića, mag. oec. na zamjensko suradničko radno mjesto asistenta 
iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane marketing, u radni odnos na  
određeno vrijeme i s punim radnim vremenom, u zamjenu za privremeno nenazočnu zaposlenicu prof. dr. sc. Dinu Lončarić a 
najdulje na šest mjeseci. 

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

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

2. izv. prof. dr. sc. Lidija Bagarić – članica 
           Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 

3. Doc. dr. sc. Ana Čuić Tanković  – članica 
           Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

III. 
Stručno povjerenstvo iz točke II. ove Odluke, ocjenjuje ispunjava li Ivan Butković mag. oec. kriterije za izbor na suradničko radno 
mjesto asistenta. 
Stručno povjerenstvo iz točke II. ove Odluke, podnosi Fakultetskom vijeću obrazloženo mišljenje u pisanom obliku, najkasnije 30 
dana od dana zaprimanja dokaza o ispunjavanju kriterija za izbor od strane kandidata. 

IV. 
Ivan Butković, mag. oec. obvezan je dostaviti dokaze o ispunjavanju kriterija za izbor u elektroničkom obliku, najkasnije u roku 
od 15 dana od pokretanja postupka izbora, na adresu elektroničke pošte kadrovska@fthm.hr. 

V. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
2. Izbor dr. sc. Morene Mičetić u naslovnog asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja 
ekonomije, bez zasnivanja radnog odnosa 

 
Na temelju članaka  53. stavak 3. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 119/22) te 
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 42. sjednici, održanoj dana 31. siječnja 2023. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
I. 

Ovom Odlukom pokreće se postupak izbora dr. sc. Morene Mičetić u naslovnog asistenta iz znanstvenog područja društvenih 
znanosti, znanstvenog polja ekonomije, bez zasnivanja radnog odnosa. 

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

1. prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana - predsjednica Povjerenstva 
           Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 

2. izv. prof. dr. sc. Daniela Soldić Frleta– članica 
           Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 

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

Stručno povjerenstvo iz točke II. ove Odluke, u postupku izbora dr. sc. Morene Mičetić u naslovnog asistenta, ocjenjuje ispunjava 
li  kriterije za izbor na suradničko radno mjesto asistenta. 
Stručno povjerenstvo iz točke II. ove Odluke, podnosi Fakultetskom vijeću obrazloženo mišljenje u pisanom obliku, najkasnije 30 
dana od dana zaprimanja dokaza o ispunjavanju kriterija za izbor od strane kandidata. 

IV. 
Dr. sc. Morena Mičetić obvezna je dostaviti dokaze o ispunjavanju kriterija za izbor u elektroničkom obliku, najkasnije u roku od 
15 dana od pokretanja postupka izbora na adresu elektroničke pošte kadrovska@fthm.hr. 

V. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

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