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Opatija, 6. veljače 2018. 

 
ZAPISNIK  

sa 6. sjednice Fakultetskog vijeća, održane u 
utorak, 6. veljače 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, 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, doc. dr. sc. Marija Ivaniš, 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, 
prof. dr. sc. Dragan Magaš, doc. dr. sc. Maja Mamula, 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, izv. prof. dr. sc. Elvis Mujačević, doc. dr. sc. Maja 
Nikšić Radić, prof. dr. sc. Nadia Pavia, izv. prof. dr. sc. Marko Perić, prof. dr. sc. Milena Peršić, izv. prof. dr. sc. Ljubica Pilepić 
Stifanich,doc. dr. sc. Elena Rudan, doc. dr. sc. Nataša Slavić, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, prof. dr. sc. Mislav Šimunić,  doc. dr. 
sc. Zvonimira Šverko Grdić, doc. dr. sc. Dubravka Vlašić, izv. prof. dr. sc. Ana–Marija Vrtodušić Hrgović, izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel, 
Vedrana Čikeš, Lorena Dadić, Nikola Jurković, Dora Lazzarich, Mate Marušić,  
 
ODSUTNI ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA: prof. dr. sc. Tea Baldigara, prof. dr. sc. Zdenko Cerović, izv. prof. dr. sc. Kristina 
Črnjar, prof. dr. sc. Suzana Marković, doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta, prof. dr. sc. Christian Stipanović, Denis Turalija, mag. oec., 
prof. dr. sc. Ana Vizjak, Matea Ban, Kruna Juriša, Diana Marić, 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, otvara 6. sjednicu Fakultetskog vijeća. 
 

D N E V N I  R E D 
 

1.  Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Fakultetskog vijeća 

2.  Usvajanje Dnevnog reda 6. 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 predsjednica Studentskog zbora Dora Lazzarich 

6.  
Odluka o  dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstava za ocjenu diplomskog rada u akademskoj godini 2017./2018. iz 
predmeta zimskog i ljetnog semestra studijskih programa sveučilišnih diplomskih studija 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 
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7.  

Izbor nastavnika i suradnika: 
 
1. Odluka o izboru nastavnika u znanstveno–nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno 
područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu financije 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
2. Usvajanje Izvješća Povjerenstva za izbor nastavnika i donošenje odluke o izboru: 

2.1. Izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje  i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno 
područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment 

   Izvjestitelj: prof. dr. sc. Zdenko Cerović 
2.2. Izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje društvenih 

znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment 
   Izvjestitelj: izv. prof. dr. sc. Marko Perić 
2.3. Izbor nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za znanstveno područje prirodnih 

znanosti, znanstveno polje matematika 
   Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana  

 
3. U postupku izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment  
- usvajanje Izvješća o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za pristupnika koji nema proveden izbor u 
znanstveno zvanje – dr. sc. Ozren Rafajac 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Vlado Galičić 

8.  
Odluka o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika i suradnika 
- izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, 

znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu kvantitativna ekonomija  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

9.  
Odluka o primjeni Pravilnika o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika Sveučilišta u Rijeci na stegovne 
postupke nastavnika i suradnika Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

10.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
 

1. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju povjerenstva za obranu 
doktorske disertacije doktorandice Mateje Petračić  

    Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
2. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju povjerenstva za obranu 

doktorske disertacije doktoranda mr. sc. Tomislava Šušnjara  
    Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Daniela Gračan 
3. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije doktorandice Danijele Madžar 
    Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

11.  Razno 

 
 

AD 1. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Zapisnik sa 5. sjednice Fakultetskog vijeća usvojen je bez primjedbi. 
 

AD 2. Usvajanje Dnevnog reda 6. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Dnevni red 6. sjednice Fakultetskog vijeća usvojen je bez primjedbi. 
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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: 
 
- 17. siječnja 2018. godine, Fakultet je zaprimio Akreditacijsku preporuku Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku 
reakreditacije doktorskih studija. Dekanica je objasnila da je to pretposljednji korak u postupku reakreditacije te da na osnovu ove 
preporuke Akreditacijskog savjeta, Ministrica donosi odluku o ishodu postupka. Za oba doktorska studija „Poslovna ekonomija u 
turizmu i ugostiteljstvu“ i „Menadžment održivog razvoja“ dobivene su iste preporuke – izdavanje pisma očekivanja s rokom uklanjanja 
nedostataka od dvije godine te je Dekanica istaknula da sažetak akreditacijskih preporuka navodi sljedeće: 
Ocjena kvantitativnih uvjeta propisanih Zakonima i Pravilnicima, te dodatni/preporučeni uvjeti AZVO: osigurati javnost doktorskih 
disertacija, što se odnosi na starije disertacije za koje nije dobivena suglasnost doktoranada za objavu; Mentorstva: dio mentora više 
nije zaposlen jer su u mirovini, dio mentora nema znanstvenu aktivnost u posljednjih 5 godina (što se također odnosi na one koji su u 
mirovini), mentor ne osigurava potrebne uvjete doktorandu za provedbu istraživanja (voditelj, suvoditelj ili suradnik na znanstvenom 
projektu) jer mnogi mentori nisu bili voditelji ni suradnici na projektima, nisu svi mentori prošli edukaciju za mentorstvo, mentori 
sudjeluju u povjerenstvu za ocjenu teme te ocjenu i obranu doktorskog rada; studentima se ne osigurava minimalno tri godine 
individualnog/samostalnog istraživačkog rada (pisanje disertacije, pisanje radova, odlazak na međunarodne konferencije i sl). 
Preporuke Agencije za znanost i visoko obrazovanje su sljedeće: prijedlog doktorskog istraživanja trebao bi biti dio postupka prijave 
kandidata na doktorski studij čime bi se osiguralo: viša kvaliteta pristupnika, raniji početak izvođenja samostalnog znanstvenog rada, 
veća orijentiranost na pripremu za samostalan znanstveni rad; transparentniji kriteriji za utvrđivanje visine školarine i usmjeravanje 
dijela školarina u osiguravanje radnog prostora za doktorande i boljih resursa; naglasak na jačanju internacionalizacije (međunarodni 
studenti, nastavnici, mentori, engleski jezik u pisanju disertacija, razvoj međunarodne znanstvene mreže i suradnje); veća očekivanja 
za znanstvene radove mentora i ulaganje više truda u objavljivanje radova u međunarodnim časopisima; pokretanje više nacionalnih i 
međunarodnih znanstvenih projekata i uključivanje studenata u rad na njima. 
Dekanica je također istaknula da je imenovala nove voditelje doktorskih studija s obzirom na status umirovljenika dosadašnjih voditelja 
dr. sc. Jože Perića i dr. sc. Mladena Črnjara kojima se i ovim putem zahvalila na iznimnom doprinosu u uspostavljanju i razvoju 
doktorskih studija. Za voditelja poslijediplomskog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ imenovana je prof. 
dr. sc.  Helga Maškarin Ribarić a za voditelja poslijediplomskog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“ imenovana je prof. 
dr. sc. Dora Smolčić Jurdana. 
  
- Ministarstvo turizma je polovicom siječnja 2018. godine, raspisalo nagradni natječaj “Inovativan budi – turizam ti posao nudi” 
namijenjen srednjim ugostiteljsko-turističkim školama i visokim učilištima s programima iz područja turizma i ugostiteljstva. Tim pod 
nazivom „Turistički vizionari“ sastavljen od troje redovitih studenata diplomskih studija Fakulteta: Marijele Begović, Dina Kurtovića i 
Dore Lazzarich, pod vodstvom poslijedoktorandice dr. sc. Jelene Đurkin, prijavio je projekt „Odgovaramo/Dogovaramo (za) budućnost 
turizma“. Ideja projekta je suradnja s potencijalnim poslodavcima u turizmu, na način da isti predlažu konkretne izazove iz poslovanja s 
kojima se susreću, a studenti ih u formi poslovnih slučajeva istražuju i predlažu rješenja kroz odgovarajuće kolegije u sklopu nastave, 
te osobno prezentiraju poslodavcima. Ovaj projekt je osvojio 2. mjesto na spomenutom natječaju i nagradu od 15.000,00 kn 
namijenjenu studijskom posjetu centru izvrsnosti za ugostiteljstvo i turizam u Austriji. 
 
- Renee Škulić, bivša studentica Fakulteta i sadašnja djelatnica u Centru za EU projekte, dobila je nagradu u kategoriji najboljeg 
mladog istraživača u području upravljanja projektima za svoj rad na temu “Virtualni projektni timovi kao obilježje suvremenog 
poslovanja”. Project Management Awards  u organizaciji IPMA Young Crew Croatia i Hrvatske udruge za upravljanje projektima je 
jedinstveno priznanje u Republici Hrvatskoj te joj je Dekanica čestitala na osvojenoj nagradi.  
 
- delegacija Fakulteta je posjetila Grad Vukovar gdje je potpisala Sporazum o međusobnoj suradnji. Aktivnosti koje su sporazumom 
predviđene su sljedeće: sudjelovanje u edukacijskim programima za turizam i ugostiteljstvo, sudjelovanje na projektima od obostranog 
interesa te formiranje centra u Vukovaru. 
 
- otvorena je druga generacija polaznika cjeloživotnog programa Menadžment kamping resorta. 
 
- završeni su programi učenja kineskog jezika (u zimskom semestru) za više od 40 polaznika 
 
-Dekanica je podsjetila članove Fakultetskog vijeća da je 10. ožujak 2018.  godine, rok za slanje radova za THI2018 te je pozvala 
članove Fakultetskog vijeća da apliciraju svojim radovima. 
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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 9. sjednice Senata Sveučilišta u Rijeci, 
održane 23. siječnja 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 predsjednica Studentskog zbora Dora Lazzarich 
 
Studentskih pitanja nije bilo. 
 

AD 6. Odluka o  dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstava za ocjenu diplomskog rada u akademskoj godini 2017./2018. iz 
predmeta zimskog i ljetnog semestra studijskih programa sveučilišnih diplomskih studija 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 
 
Na temelju članka 81. Statuta Sveučilišta u Rijeci - pročišćeni tekst od 15. veljače 2015. godine, članka 18. Pravilnika o unutarnjem 
ustroju Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 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 6. sjednici, 
održanoj dana 2. veljače 2018. godine, donosi 
 

PRIJEDLOG ODLUKE 
o  dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstava za ocjenu diplomskog rada u akademskoj godini 2017./2018. iz predmeta 

zimskog i ljetnog semestra studijskih programa sveučilišnih diplomskih studija 
I. 

U Odluci Fakultetskog vijeća (KLASA: 602-04/17-01/239; URBROJ: 2156-24-17-05-01), donesenoj na 4. sjednici Fakultetskog vijeća, 
održanoj 17. studenoga 2017. godine, u točki I. pod brojem 35. dodaje se novi nositelj kolegija doc. dr. sc. Ivana Bilić i sada glasi: 
 
35. NOSITELJ KOLEGIJA: DOC.  DR.  SC. IVANA BILIĆ 
 
KOLEGIJ: 

1. Poslovno komuniciranje u turizmu  
 

MENTOR:  doc.  dr.  sc. Ivana Bilić 
 
PREDSJEDNIK: izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić 
1. ČLAN: doc. dr. sc.  Lidija Bagarić 
2. ČLAN: dr. sc. Ana Čuić Tanković 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
Odluka donesena jednoglasno. 

 

AD 7. Izbor nastavnika i suradnika: 
 
1. Odluka o izboru nastavnika u znanstveno–nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno područje 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu financije 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
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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 i 60/15), članka 83. Statuta Sveučilišta u Rijeci - pročišćeni tekst od 4. 
studeni 2016. godine, članaka 29. i 46. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 
2015. godine, 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 6. sjednici, održanoj dana 6. veljače 2018. godine, donosi 

 
PRIJEDLOG ODLUKE 

I. 
Izv. prof. dr. sc. Elvis Mujačević izabire se u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno 
područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu financije. 

II. 
Ova Odluka dostavlja se Senatu Sveučilišta u Rijeci na potvrdu. 

lll. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
2. Usvajanje Izvješća Povjerenstva za izbor nastavnika i donošenje odluke o izboru: 
 
2.1. Izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje  i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno područje 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Zdenko Cerović 
 
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 i 60/15), članka 83. Statuta Sveučilišta u Rijeci - pročišćeni tekst od 4. 
studeni 2016. godine, članaka 29. i 46. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 
2015. godine, 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 6. sjednici, održanoj dana 6. veljače 2018. godine, donosi 

 
PRIJEDLOG ODLUKE 

I. 
Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog 
profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment, u 
stalni radni odnos s punim radnim vremenom  – 1 izvršitelj/ica. 

II. 
Izv. prof. dr. sc. Ines Milohnić izabire se u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno 
područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment. 

III. 
Ova Odluka dostavlja se Senatu Sveučilišta u Rijeci na potvrdu. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
2.2. Izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment 
Izvjestitelj: izv. prof. dr. sc. Marko Perić 
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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 i 60/15), članka 84. Statuta Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 4. 
studenog 2016. 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 6. sjednici, održanoj dana 6. veljače 2018. 
godine, donosi 

 
 PRIJEDLOG ODLUKE 

I. 
Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor zaposlenika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz 
znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane organizacija i menadžment. 

II. 
Dr. sc. Vanja Vitezić bira se u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja društvenih znanosti, 
znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane organizacija i menadžment. 

III. 
Dr. sc. Vanja Vitezić  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 i 60/15). 

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. 
 
 
 
2.3. Izbor nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za znanstveno područje prirodnih znanosti, 
znanstveno polje matematika 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana  
 
Na temelju članka 102. stavka 2. i 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 
105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15), članka 22. 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 i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst 
od 30. listopada 2015. godine, a na prijedlog Stručnog povjerenstva u sastavu:  prof. dr. sc. Dean Crnković, predsjednik  Povjerenstva, 
prof. dr. sc. Sanja Rukavina, članica  i doc. dr. sc. Marijana Butorac, članica, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu na 6. sjednici, održanoj 6. veljače 2018. godine, donosi  
 

PRIJEDLOG ODLUKE 
I. 

Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor  nastavnika  u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za znanstveno 
područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika  u radni odnos na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom. 

II. 
Dr. rer. nat. Krešo Mihalinčić  bira se u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača  za znanstveno područje  prirodnih znanosti, 
znanstveno polje matematika. 

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

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
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3. U postupku izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment 
- usvajanje Izvješća o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za pristupnika koji nema proveden izbor u 
znanstveno zvanje – dr. sc. Ozren Rafajac 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Vlado Galičić 
 
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 i 60/15) 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,  izv. prof. dr. sc. Ines Milohnić članica i prof. dr. sc. Velimir Srića– član, Fakultetsko vijeće Fakulteta 
za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 6. sjednici, održanoj 6. veljače 2018. godine, donosi 

 
PRIJEDLOG ODLUKE 

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 za pristupnika dr. 
sc. Ozrena Rafajca koji nema proveden izbor u znanstveno zvanje. 

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

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 8. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika i suradnika 
- izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno 
polje ekonomije, znanstvenu granu kvantitativna ekonomija  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
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 i 60/15), članka 84. Statuta Sveučilišta u Rijeci ( pročišćeni tekst) od 4. 
studenog 2016. 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 6. sjednici, održanoj dana 6. veljače 2018. godine, donosi 

 
PRIJEDLOG ODLUKE 

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

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

1. prof. dr. sc. Sandra Janković – predsjednica Povjerenstva 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 

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

3. izv. prof. dr. sc. Romina Alkier – članica 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

III. 
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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 9. Odluka o primjeni Pravilnika o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika Sveučilišta u Rijeci na stegovne 
postupke nastavnika i suradnika Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Pravilniku o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika Sveučilišta u Rijeci, možete pristupiti na 
poveznici: http://www.uniri.hr/files/staticki_dio/propisi_i_dokumenti/Pravilnik_o_stegovnoj_odgovornosti_nastavnika_01_2018.pdf 
 
Na temelju članka 34. stavak 1. Pravilnika o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika Sveučilišta u Rijeci od 24. siječnja 2018. 
godine 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 6. sjednici, održanoj dana 6. veljače 2018. godine, donosi 
 

PRIJEDLOG ODLUKE  
o primjeni Pravilnika o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika Sveučilišta u Rijeci  

na stegovne postupke nastavnika i suradnika na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
l. 

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika Sveučilišta u Rijeci od 24. siječnja 2018. godine primjenjivat će se na 
stegovne postupke nastavnika i suradnika na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
  

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 10. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
 
1. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju povjerenstva za obranu 
doktorske disertacije doktorandice Mateje Petračić  
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
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 i 60/15), članka 67. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 15. Veljače 
2015., članaka 6. i 25. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 31. siječnja 2017. godine 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 vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 6.  sjednici, održanoj 06. veljače  2018. godine, donijelo je 

 
PRIJEDLOG ODLUKE 

o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije  
i imenovanju Povjerenstva za obranu doktorske disertacije 

I. 
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Mateje Petračić (matični broj: 48MOR13), polaznice 
poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) „Menadžment održivog razvoja“, pod nazivom „Poduzetnički projekti u 
održivom razvoju ruralnog turizma“, te se imenuje Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije, u sastavu: 

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

2. dr. sc. Mato Bartoluci, znanstveni savjetnik, mentor i član,  

http://www.uniri.hr/files/staticki_dio/propisi_i_dokumenti/Pravilnik_o_stegovnoj_odgovornosti_nastavnika_01_2018.pdf
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3. izv. prof.  dr. sc. Ines Milohnić,  komentorica i članica,  
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

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

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

II. 
Javna obrana doktorske disertacije održat će se 27. veljače 2018. godine s početkom u 15:00 sati u Vijećnici Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

III. 
Zapisnik na obrani vodit će asistentica, Ivana Licul, mag. oec. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
2. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju povjerenstva za obranu 
doktorske disertacije doktoranda mr. sc. Tomislava Šušnjara  
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Daniela Gračan 
 
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 i 60/15), članka 67. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 15. Veljače 
2015., članaka 6. i 25. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 31. siječnja 2017. godine 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 vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 6.  sjednici, održanoj 06. veljače 2018. godine, donijelo je 
 

PRIJEDLOG ODLUKE 
o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije  

i imenovanju Povjerenstva za obranu doktorske disertacije 
I. 

Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Tomislava Šušnjara (matični broj: 56MOR14), polaznika 
poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) „Menadžment održivog razvoja“, pod nazivom „Javno-privatno 
partnerstvo - optimalan model razvoja zdravstvenoga turizma Hrvatske“, te se imenuje Povjerenstvo za obranu doktorske 
disertacije, u sastavu: 

1. prof. dr. sc. Ljerka Cerović, predsjednica  
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet 

2. dr. sc. Jože Perić, znanstveni savjetnik, mentor i član 
3. prof. dr. sc. Danijela Gračan, članica  

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

Javna obrana doktorske disertacije održat će se 22. veljače 2018. godine s početkom u 10:00 sati u Vijećnici Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

III. 
Zapisnik na obrani vodit će asistentica Marina Barkidžija, univ. spec. oec. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 

Odluka donesena jednoglasno. 
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3. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije doktorandice Danijele Madžar 
Izvjestiteljica: 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), članka 67. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 15. Veljače 
2015., članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst 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 od 31. siječnja  2017., na prijedlog Vijeća doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na svojoj 6. sjednici održanoj 06. siječnja 2018. godine, donosi  
 

PRIJEDLOG ODLUKE 
o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije 

I. 
Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije studentice mr. sc. Danijele Madžar (matični broj: 57MOR14), 
polaznice poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) „Menadžment održivog razvoja“, pod nazivom „Organizacijska 
kreativnost i konkurentska prednost poduzeća u turizmu i ugostiteljstvu“, u sastavu: 

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

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

3. prof. dr. sc. Zdenko Klepić, član,  
Sveučilište u Mostaru, Ekonomski fakultet Mostar, Bosna i Hercegovina 

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 „Organizacijska kreativnost i konkurentska prednost poduzeća u turizmu i ugostiteljstvu“, 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 donošenja.  
 

 Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 11. Razno 
 
Pod točkom Razno nije se raspravljalo. 
 

Sjednica Fakultetskog vijeća završila je u 10:05 sati.   
 
Zapisničarka: Maja Juračić, dipl. iur.                                                                                
                           

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

 
 


