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Opatija, 29. listopad 2018. 
 

ZAPISNIK 
sa 16. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća 

održane dana 29. listopada 2018. godine elektroničkim putem 
 

 
DNEVNI RED 

1.  Odluka o izboru u nastavnika u znanstveno- nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz 
znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvene grane financije 

2.  
Usvajanje Izvješća Povjerenstava za izbor nastavnika i suradnika: 
1. 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 organizacija i menadžment 

3.  

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika i suradnika 
1. izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja   društvenih 
znanosti, znanstvenog polje ekonomija, znanstvene grane opća ekonomija 
2. izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja   društvenih 
znanosti, znanstvenog polje ekonomija, znanstvene grane opća ekonomija 

 
16. izvanredna sjednica Fakultetskoga vijeća održana je dana 29. listopada 2018. godine elektroničkim putem. 
 
Članovi Fakultetskog vijeća zamoljeni su da prihvate dnevni red i prijedloge Odluka te da se o navedenom e-mailom očituju do 
15,00 sati istoga dana.  
 
Članovi Fakultetskog vijeća očitovali su se u roku te su jednoglasno prihvaćene sljedeće Odluke: 
 

AD 1. Odluka o izboru u nastavnika u znanstveno- nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz  
znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvene grane financije 
 
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 16. 
sjednici, održanoj dana 29. listopada 2018. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
I. 

Doc. dr. sc. Goran Karanović izabire se u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz 
znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvene grane financije. 

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

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. studenog 2018. godine. 
 



AD 2. Usvajanje Izvješća Povjerenstava za izbor nastavnika i suradnika: 
 
1. 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 
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 - 
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 16. 
sjednici, održanoj dana 29. listopada 2018. 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 organizacija i 
menadžment, u radni odnos na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom  – 1 izvršitelj/ica. 

II. 
Dr. sc. Marina Laškarin Ažić  izabire se u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment. 

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

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. studenog 2018. godine. 
 

AD 3. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika i suradnika: 
 
1. izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja   društvenih znanosti, 
znanstvenog polje ekonomija, znanstvene grane opća 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 16. sjednici, održanoj 
dana 29.  listopada 2018. godine, donijelo je 

ODLUKU 
I. 

Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih 
znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvene grane opća 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. izv. prof. dr. sc. Adriana Jelušić - predsjednica Povjerenstva 
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci 

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

3. doc. dr. sc. Elena Rudan – 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. 
 
 
 
2. izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja   društvenih znanosti, 
znanstvenog polje ekonomija, znanstvene grane opća 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 16. sjednici, održanoj 
dana 29.  listopada 2018. godine, donijelo je 

ODLUKU 
I. 

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

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

4. izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić - predsjednica Povjerenstva 
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci 

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

6. doc. dr. sc. Elena Rudan – 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. 
 

Zapisničarka: Maja Juračić, dipl. iur. 

Dekanica 

 

                                                                                                                                prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, v.r.  
 


