
1 
 

 
 
Opatija, 11. prosinca  2018. 

 
ZAPISNIK  

sa 18. sjednice Fakultetskog vijeća,održane u 
utorak, 11. prosinca 2018. godine, s početkom u 9,00 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, prof. dr. sc. Tea Baldigara, 
doc. dr. sc. Suzana Bareša, prof. dr. sc. Nevenka Blažević, doc. dr. sc. Siniša Bogdan, dr. sc. Tomislav Car, prof. dr. sc. Zdenko 
Cerović, izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar, prof. dr. sc. Vlado Galičić, prof. dr. sc. Sandra Janković, doc. dr. sc. Goran Karanović, prof. dr. 
sc. Greta Krešić, izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić, izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić, doc. dr. sc. Maja Mamula, prof. dr. sc. Suzana 
Marković,  prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić, izv. prof. dr. sc. Ines Milohnić, izv. prof. dr. sc. Dolores Miškulin, prof. dr. sc. Edna 
Mrnjavac, doc. dr. sc. Maja Nikšić Radić, prof. dr. sc. Nadia Pavia, izv. prof. dr. sc. Marko Perić, doc. dr. sc. Marina Perišić Prodan, 
prof. dr. sc. Milena Peršić, 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, 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, 
Jure Bulović, Ivan Butković, Vedrana Čikeš, Helena Rogulj, Paula Petrinec, Maša Trinajstić, Laura Valentić 
 
ODSUTNI ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA: izv. prof. dr. sc. Lorena Bašan, doc. dr. sc. Brigita Bosnar-Valković, doc. dr. sc. Daniel 
Dragičević, prof. dr. sc. Daniela Gračan, doc. dr. sc. Sabina Hodžić, doc. dr. sc. Marija Ivaniš, prof. dr. sc. Slobodan Ivanović, izv. prof. 
dr. sc. Adriana Jelušić, prof. dr. sc. Dragan Magaš, dr. rer. nat. Krešo Mihalinčić, prof. dr. sc. Elvis Mujačević, prof. dr. sc. Christian 
Stipanović, prof. dr. sc. Mislav Šimunić, Paula Dropulić, Vanessa Peruničić, 
 
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 18. sjednicu Fakultetskog vijeća. 
 
 

D N E V N I  R E D 
 

1.  Usvajanje Zapisnika sa 13., 14., 15., 16. i 17. sjednice Fakultetskog vijeća 

2.  Usvajanje Dnevnog reda 18. sjednice Fakultetskog vijeća 

3.  
Dekanove semestralne i godišnje pohvale: 
1. Dekanove semestralne pohvale za ljetni semestar akademske godine 2017./2018. 
2. Dekanove godišnje pohvale za akademsku godinu 2017/.2018. 
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 Petrinec 
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7.  Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

8.  
Akcijski plan Odbora za osiguravanje i unapređenje kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 
2019. godinu 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović, voditeljica Odbora 

9.  
Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu diplomskog rada u akademskoj godini 2018./2019. iz predmeta zimskog 
i ljetnog semestra studijskih programa sveučilišnih diplomskih studija 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 

10.  

Upisne kvote za upis na preddiplomske i diplomske sveučilišne studije za 2019./2020. akademsku godinu: 
1. Odluka o upisnim kvotama za 2019./2020. akademsku godinu za upis na preddiplomske sveučilišne studije na 

Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
2. Odluka o upisnim kvotama za 2019./2020. akademsku godinu za upis na diplomske sveučilišne studije na 

Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 

11.  
Statistika prolaznosti: 
1. Statistika prolaznosti ljetnog semestra 2017./2018. akademske godine po kolegijima 
2. Statistika prolaznosti ljetnog semestra 2017./2018. akademske godine  
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 

12.  Rezultati upisa u l. godinu preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija u 2018./2019. akademskoj godini 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 

13.  

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 organizacija i menadžment s 10% radnim vremenom  
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Zdenko Cerović 
2. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Zdenko Cerović 
3. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment 
Izvjestitelj: izv. prof. dr. sc. Marko Perić 
4. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu marketing  
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Lorena Bašan 
5. izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje   društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu kvantitativna ekonomija  
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Tea Baldigara 
6. izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje   društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 

14.  

Provođenje dijela natječajnog postupka za Sveučilište u Dubrovniku: 
Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje izvanrednog 
profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu 
računovodstvo 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

15.  
Odluka o raspisivanju natječaja za 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  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
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16.  
Usvajanje izvješća Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije - dr. sc. Marina Gregorić 
Izvjestiteljica: izv. dr. sc. Zrinka Zadel 

17.  

Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje: 
1. znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije  
    - izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić  
2. višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije 
   - doc. dr. sc. Elena Rudan 
3. znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije  
  - dr. sc. Lorena Dadić 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

18.  
Usvajanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu predavanja postavljenih na mrežnim stranicama Fakulteta kao 
nastavni tekst - prof. dr. sc. Tea Baldigara i  doc. dr. sc. Maja Mamula  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

19.  
Odluka o primjeni Dodatka Etičkom kodeksu Sveučilišta u Rijeci i Etičkog kodeksa Sveučilišta u Rijeci na  Fakultetu 
za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

20.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. Imenovanje mentora, komentora, savjetnika i Povjerenstava za ocjenu prijava tema doktorskih disertacija na 

poslijediplomskom doktorskom studiju ,,Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu" 
2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Damira Jerkovića 

21.  
Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
Imenovanje mentora, komentora, savjetnika i Povjerenstava za ocjenu prijava tema doktorskih disertacija na 
poslijediplomskom doktorskom studiju ,,Menadžment održivog razvoja" 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

22.  Razno 

 
 

AD 1. Usvajanje Zapisnika sa 13., 14., 15., 16. i 17. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Zapisnici sa 13., 14., 15., 16. i 17.  sjednice Fakultetskog vijeća usvojeni su bez primjedbi. 
 

AD 2. Usvajanje Dnevnog reda 18. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Dnevni red 18. sjednice Fakultetskog vijeća usvojen je bez primjedbi. 
 

AD 3. Dekanove semestralne i godišnje pohvale: 
1. Dekanove semestralne pohvale za ljetni semestar akademske godine 2017./2018. 
2. Dekanove godišnje pohvale za akademsku godinu 2017/.2018. 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Materijali za navedenu točku nalaze se u prilogu ovog Zapisnika. 
 

AD 4. Informacije Dekanice 
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Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, izvijestila je Fakultetsko vijeće o sljedećem: 
 
- Izvršene su obimne pripreme za postupak i posjet Stručnog povjerenstva za reakreditaciju Fakulteta. Dekanica se zahvalila svima 
koji su dali osobni doprinos pozitivnoj profilaciji Fakulteta, kako u pripremi materijala tako i u tematskim raspravama tijekom posjeta 
povjerenstva te je posebno naglasila iznimnu podršku koju je Fakultet dobio od vanjskih dionika i Alumni udruge Fakulteta, gdje su 
sudjelovale i Marina Medarić, zamjenica župana Primorsko-goranske županije te Jasna Petek, zamjenica župana Krapinsko-zagorske 
županije.  
 
- Studenti su prijavili 9 istraživačkih projekata u okviru Zavoda za financije,Zavoda za turizam i Zavoda za računovodstvo. Dekanica se 
zahvalila na trudu nastavnicima koji su mentori na projektima te je podsjetila na prezentacije tema koje se održavaju 11. prosinca 2019.  
u 12 sati u dvorani IV. 
 
- Upisano je četvero novih studenata na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu i 
Menadžment održivog razvoja. 
 
- Zbornik THI 2018 je ušao u EconLit. 
 
- Produžen je rok za prijavu sažetaka za konferenciju TOSEE. Dekanica je pozvala članove Fakultetskog vijeća na aktivno 
sudjelovanje, a za sve detalje ih je uputila na  izv. prof. dr. sc.  Zrinku Zadel. 
 
- Dekanica je čestitala dr. sc. Jeleni Đurkin dobitnici nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci za kalendarsku godinu 2017. za mladog 
znanstvenika iz društvenih i humanističkih znanosti. 
 
- Povodom Svjetskog dana turizma Erasmus studenti pripremili su plakate s osnovnim obilježjima turizma zemalja iz kojih dolaze uz 
koordinaciju doc. dr. Daniele Soldić Frleta i prodekanice za međunarodnu suradnju izv. prof. Kristine Črnjar.. 
 
- Izvršeni su dogovori o sudjelovanju Fakulteta u budućim Centrima kompetentnosti u Republici Hrvatskoj. 
 
- dana 7. prosinca 2019. godine Fakultet je posjetila ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. Blaženka Divjak te je održano svečano 
polaganje kamena temeljca za anex zgrade Fakulteta uz prisustvo Rektorice Sveučilišta u Rijeci i drugih uzvanika. Ministrica  je tom 
prigodom iskazala  podršku aktivnostima Fakulteta koje provodi u različitim segmentima rada. 
 

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 18. sjednice Senata održane 25. rujna 2018. 
godine, 19. sjednice Senata održane 16. listopada 2018. godine, 20. tematske sjednica Senata održane  6. studenog 2018. godine i 
21. sjednice Senata održane 20. studenog 2018. 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 Petrinec 
 
Predsjednica Studentskog zbora, Paula Petrinec, izvijestila je Fakultetsko vijeće o aktivnostima Studentskog zbora kako slijedi: 
 
- 9. studenog 2018. godine,  održana je Brucošijada u Hemingway baru u Opatiji, kojoj je prisustvovalo oko 200 studenata.  
 
- 5. Međunarodnom kongresu studenata turizma i hotelijerstva (MEXT) održanom u Novom Sadu prisustvovalo je 56 studenata. Za 
organizaciju konferenciju MEKST 2018. bio je zadužen student Ivan Butković koji je organizirao putovanje i vodio studente u Novi Sad. 
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- Radionica izrade božićnih čestitki održala se 10. prosinca na Fakultetu. Izrađene čestitke su odnesene u Dječji dom ''Ivana Brlić 
Mažuranić'' u Lovranu. 
 
- Humanitarni malonogometni turnir održan je 13. prosinca 2018. godine u Lovranu. Za organizaciju je bio zadužen student Luka Poljak 
uz pomoć studenata Toni Guća i Jakova Haila. Turniru je prisustvovalo 12 prijavljenih ekipa. Novac prikupljen od kotizacija koje su 
iznosile 20,00 kuna po igraču/ici donirati će se Dječjem domu ''Ivana Brlić Mažuranić'' u Lovranu. Putem kotizacija prikupljeno je 
1010,00 kuna. 
 

AD 7. Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Tablica „Prijedlog Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2019. 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 18. sjednici, održanoj dana 11. prosinca 2018. godine, 
donosi 
 

ODLUKU 
I. 

Donosi se Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu za Fakultet za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu. 

II. 
Tablica Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu čini sastavni dio ove Odluke. 

III. 
Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu podnosi se na usvajanje Senatu Sveučilišta u Rijeci. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 8. Akcijski plan Odbora za osiguravanje i unapređenje kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 
2019. godinu 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović, voditeljica Odbora 
 
Materijal za navedenu točku 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 18. sjednici, održanoj dana 11. prosinca 2018. godine, donosi 
 

ODLUKU 
I. 

Usvaja se Akcijski plan za unapređenje sustava osiguravanja kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2019. 
godinu. 

II. 
Akcijski plan za unapređenje sustava osiguravanja kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2019. godinu, čini 
sastavni dio ove Odluke. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 



6 
 

AD 9. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu diplomskog rada u akademskoj godini 2018./2019. iz predmeta zimskog i 
ljetnog semestra studijskih programa sveučilišnih diplomskih studija 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 
 
Materijali za navedenu točku nalaze se u prilogu ovog Zapisnika. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 10. Upisne kvote za upis na preddiplomske i diplomske sveučilišne studije za 2019./2020. akademsku godinu: 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić  
 
1. Odluka o upisnim kvotama za 2019./2020. akademsku godinu za upis na preddiplomske sveučilišne studije na Fakultetu za 

menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
 
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  18. sjednici, održanoj. 11. prosinca 2018. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o upisnim kvotama za upis na preddiplomske sveučilišne studije  
na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u 2019./2020. akademskoj godini 

I.  
 REDOVITI 

STUDENTI  
STRANCI IZVANREDNI 

STUDENTI 
UKUPNO 

Preddiplomski  sveučilišni studij – POSLOVNA EKONOMIJA U 
TURIZMU I UGOSTITELJSTVU  

    

smjer – Menadžment  u turizmu 60 1 70 131 

smjer – Menadžment u hotelijerstvu 40 1 40 81 

Preddiplomski  sveučilišni studij – MENADŽMENT ODRŽIVOG 
RAZVOJA 30 1 40 71 

Opatija 130 3 150 283 

Preddiplomski  sveučilišni studij – POSLOVNA EKONOMIJA U 
TURIZMU I UGOSTITELJSTVU    
Z A B O K 

    

smjer – Menadžment  u turizmu - - 90 90 

smjer – Menadžment u hotelijerstvu - - 60 60 

Zabok - - 150 150 

U K U P N O 130 3 300 433 

II.  
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
2. Odluka o upisnim kvotama za 2019./2020. akademsku godinu za upis na diplomske sveučilišne studije na Fakultetu za 
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menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
 
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 18. sjednici, održanoj dana 11. prosinca 2018. godine, 
donijelo je  
 

ODLUKU 
o upisnim kvotama za upis na diplomske sveučilišne studije  

na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u 2019. / 2020. akademskoj godini 
I.  

 
NAZIV STUDIJA Redoviti 

studenti  
Redoviti 
studenti - 

stranci  
Izvanredni 

studenti  Ukupno  

Diplomski sveučilišni studij Marketing u turizmu 30 1 20 51 

Diplomski sveučilišni studij Menadžment u turizmu 50 2 50 102 

smjer: Menadžment događaja i   slobodnog vremena 25 1 25 51 

smjer: Menadžment turističke destinacije 25 1 25 51 

Diplomski sveučilišni studij Menadžment u hotelijerstvu 50 1 45 96 

smjer: Strateški menadžment u hotelijerstvu 25 1 20 46 

smjer: Poslovni menadžment u hotelijerstvu 25 0 25 50 

Diplomski sveučilišni studij Održivi razvoj turizma 30 1 30 61 

Ukupno 160 5 145 310 

II.  
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 11. Statistika prolaznosti: 
1. Statistika prolaznosti ljetnog semestra 2017./2018. akademske godine po kolegijima 
2. Statistika prolaznosti ljetnog semestra 2017./2018. akademske godine  
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 
 
Materijali za navedenu točku nalaze se u prilogu ovog Zapisnika. 
 

AD 12. Rezultati upisa u l. godinu preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija u 2018./2019. akademskoj godini 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 
 
Materijali za navedenu točku nalaze se u prilogu ovog Zapisnika. 
 

AD 13. Izbor nastavnika i suradnika: 
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1. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment s 10% radnim vremenom  
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, 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 18. sjednici, održanoj dana 11. prosinca 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 s 10% radnim vremenom – 1 izvršitelj/ica. 

II. 
Dr. sc. Josipa Cvelić Bonifačić  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.  
 

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 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, 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 18. sjednici, održanoj dana 11. prosinca 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. Ivana Ivančić  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.  
 

Odluka donesena jednoglasno. 
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3. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment 
Izvjestitelj: izv. prof. dr. sc. Marko Perić 
 
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 18. sjednici, održanoj dana 11. prosinca 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. Jelena Đurkin Badurina  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. 

 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 
4. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu marketing  
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Lorena Bašan 
 
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 18. sjednici, održanoj dana 11. prosinca 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 marketing, u radni odnos na neodređeno 
vrijeme i s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj/ica. 

II. 
Dr. sc. Ana Čuić Tanković  izabire se u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu marketing. 

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

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
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Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
5. izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje   društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu kvantitativna ekonomija  
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Tea Baldigara 
 
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 18. sjednici, održanoj dana11. prosinca 2018. 
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 kvantitativna ekonomija,  u radni odnos na određeno 
vrijeme i  s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj/ica. 
 

II. 
Dr. sc. Jelena Komšić bira se u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja društvenih znanosti, 
znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane kvantitativna ekonomija. 

III. 
Dr. sc. Jelena Komšić  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. 
 
 
6. izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje   društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
 
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 18. sjednici, održanoj dana11. prosinca 2018. 
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 organizacija i menadžment, u radni odnos na određeno 
vrijeme i  s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj/ica. 
 

II. 
Dr. sc. Lorena Dadić bira se u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja društvenih znanosti, 
znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane organizacija i menadžment. 
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III. 
Dr. sc. Lorena Dadić  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 14. Provođenje dijela natječajnog postupka za Sveučilište u Dubrovniku: 
Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje izvanrednog profesora 
za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu računovodstvo 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
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 05. lipnja 2018. 
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 30. listopada 2015. 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 18. sjednici, održanoj dana 11. prosinca 2018. godine, donosi 

 
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 računovodstvo, temeljem javnog natječaja 
Sveučilišta u Dubrovniku, u sastavu: 

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

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

3. prof. dr. sc. Lorena Mošnja Škare – članica  
Sveučilište u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. M. Mirković“. 

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. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 15. Odluka o raspisivanju natječaja za 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  
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, 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 
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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 18. sjednici, održanoj dana 11.  prosinca 2018. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

I. 
Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u suradničko zvanje i na zamjensko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja 
društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane organizacija i menadžment, u radni odnos na određeno vrijeme 
s punim radnim vremenom, do povratka zaposlenice na rad – 1 izvršitelj/ica. 

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

1. prof. dr. sc. Ines Milohnić – 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. izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović– članica 
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. 
 

AD 16. Usvajanje izvješća Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije - dr. sc. Marina Gregorić 
Izvjestiteljica: izv. dr. sc. Zrinka Zadel 
 
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, a na prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor, u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Zrinka Zadel, predsjednica Povjerenstva, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, prof. dr. sc. Darko 
Prebežac, član, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet u Zagrebu i  doc. dr. sc. Lidija Bagarić, članica, Sveučilište u Rijeci, Fakultet 
za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 18. sjednici, 
održanoj 11. prosinca 2018. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
I. 

Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Marine Gregorić u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za 
znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije. 

II. 
Ova Odluka s Izvješćem Stručnog povjerenstva, upućuje se Matičnom odboru za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno 
polje ekonomije, na daljnji postupak. 

 
III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 17. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje: 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana  
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1. znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije  
    - izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić  
 
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 
18. sjednici, održanoj dana 11. prosinca 2018. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o pokretanju izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika 
I. 

Pokreće se postupak izbora izv. prof. dr. sc. Dine Lončarić u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika 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)  dr. sc. Bruno Grbac, professor emeritus - član 
    Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet,  
c)  prof. dr. sc. Mirela Mihić - članica 
    Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet.  

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 pristupnica izabere ili ne izabere u 
znanstveno zvanje. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
2. višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije 
   - doc. dr. sc. Elena Rudan 
 
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 
18. sjednici, održanoj dana 11. prosinca 2018. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o pokretanju izbora u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika 
I. 

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

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

b)  Prof. dr. sc. Nadia Pavia - članica 
          Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu,  

c)  prof. dr. sc. Darko Prebežac - član 
    Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet.  

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 
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izvješće Fakultetskom vijeću u kojem ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor te daje prijedlog da se pristupnica izabere ili ne izabere u 
znanstveno zvanje. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
3. znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije  
  - dr. sc. Lorena Dadić 
 
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 
18. sjednici, održanoj dana 11. prosinca 2018. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o pokretanju izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika 
I. 

Pokreće se postupak izbora dr. sc. Lorene Dadić 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. Helga Maškarin Ribarić – predsjednica Povjerenstva 
          Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu,  

b)  prof. dr. sc. Vlado Galičić - član 
    Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 
c)  prof. dr. sc. Oliver Kesar - član 
    Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet.  

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 pristupnica izabere ili ne izabere u 
znanstveno zvanje. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

Ad 18. Usvajanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu predavanja postavljenih na mrežnim stranicama Fakulteta kao 
nastavni tekst - prof. dr. sc. Tea Baldigara i  doc. dr. sc. Maja Mamula  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Na temelju članka 6. Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno – nastavna 
zvanja („Narodne novine“, broj 122/17) , članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (pročišćeni tekst od 30. 
listopada 2015. godine), te Izvještaja Povjerenstva za ocjenu predavanja, u sastavu: prof. dr. sc. Jasna Horvat, predsjednica 
Povjerenstva, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, prof. dr. sc. Sandra Janković, članica, Sveučilište 
u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, članica, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 18. sjednici, održanoj 
dana 11. prosinca 2018. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o usvajanju ocjene predavanja postavljenih na mrežnoj stranici kao nastavni tekst 
I. 

Usvaja se pozitivna ocjena Povjerenstva za ocjenu predavanja koautorica  prof. dr. sc. Tee Baldigara i doc. dr. sc. Maje Mamula iz 
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kolegija „Metode poslovnog odlučivanja u turizmu“ na sveučilišnom preddiplomskom studiju, postavljenih na mrežnoj stranici Fakulteta 
za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu kao nastavnih tekstova. 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 19. Odluka o primjeni Dodatka Etičkom kodeksu Sveučilišta u Rijeci i Etičkog kodeksa Sveučilišta u Rijeci na  Fakultetu za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 

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  18. sjednici, održanoj. 11. prosinca 2018. godine, 
donijelo je 

ODLUKU 
l. 

Odredbe Dodatka Etičkom kodeksu Sveučilišta u Rijeci, usvojenog na 13. sjednici Senata održanoj 18. travnja 2018. i Etičkog kodeksa 
Sveučilišta u Rijeci, usvojenog na 17. sjednici Senata održanoj 17. srpnja 2018., odgovarajuće će se primjenjivati na Fakultetu za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.  

ll. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 20. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. Imenovanje mentora, komentora, savjetnika i Povjerenstava za ocjenu prijava tema doktorskih disertacija na 
poslijediplomskom doktorskom studiju ,,Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu" 
 
1.1. Odluke o imenovanju mentora, komentora i Povjerenstava za ocjenu prijava tema doktorskih disertacija 
Na temelju članka 17. i 21. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst  od 10. rujna 2018. godine i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, na prijedlog Vijeća doktorskog studija Poslovna ekonomija u turizmu i 
ugostiteljstvu, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na svojoj 18. sjednici održanoj 11. prosinca 2018. 
godine  donosi  

ODLUKU 
o imenovanju mentora, komentora i Povjerenstava za ocjenu prijava tema doktorskih disertacija 

(zbirni prikaz) 
l. 

R. 
br. 

Prezime, 
ime 

studenta 
Matični 

broj 
Naslov doktorske 

disertacije Mentor / komentor Znanstvena 
grana Institucija 

1 Buljat, 
Maja 49DR14 

Međuovisnost 
poslovanja 

hotelskih kompanija 
i odabranih mjera 

ekonomske politike 
Interdependence of 

hotel companies 
business performance 

and selected 

mentor:  
prof. dr. sc. Josip Tica opća ekonomija 

Sveučilište u Zagrebu, 
Ekonomski fakultet u 

Zagrebu 
komentor:  
doc. dr. sc. Daniel 
Dragičević 

opća ekonomija 
Sveučilište u Rijeci,  

Fakultet za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu 

Prijedlog članova  
Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije 

izv. prof. dr. sc. opća ekonomija Sveučilište u Rijeci,  
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instruments of 
economic policy 

  

Marinela Krstinić Nižić, 
predsjednica 

Fakultet za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu 

izv. prof. dr. sc. 
Zvonimira Šverko 
Grdić 

opća ekonomija 
Sveučilište u Rijeci,  

Fakultet za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu 

doc. dr. sc. Vladimir 
Arčabić makroekonomija 

Sveučilište u Zagrebu, 
Ekonomski fakultet u 

Zagrebu 
R. 
br. 

Prezime, 
ime 

studenta 
Matični 

broj 
Naslov doktorske 

disertacije Mentor / komentor Znanstvena 
grana Institucija 

2 Đorđević, 
Suzana 50DR14 

Volatilnost turizma 
na eksterne šokove 
Volatility of Tourism 
on External Shocks 

mentor:  
izv. prof. dr. sc. 
Zvonimira Šverko 
Grdić 

opća ekonomija 
Sveučilište u Rijeci,  

Fakultet za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu 

komentor:  
doc. dr. sc. Daniel 
Dragičević 

opća ekonomija 
Sveučilište u Rijeci,  

Fakultet za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu 

Prijedlog članova  
Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije 

prof. dr. sc. Josip Tica, 
predsjednik  opća ekonomija 

Sveučilište u Zagrebu, 
Ekonomski fakultet u 

Zagrebu) 
izv. prof. dr. sc. 
Marinela Krstinić Nižić opća ekonomija 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za menadžment u 

turizmu i ugostiteljstvu 
doc. dr. sc. Maja Nikšić 
Radić međunarodna 

ekonomija 
Sveučilište u Rijeci,  

Fakultet za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu 

R. 
br. 

Prezime, 
ime 

studenta 
Matični 

broj 
Naslov doktorske 

disertacije Mentor / komentor Znanstvena 
grana Institucija 

3 Manestar, 
Dino 60DR16 

Modeli i principi 
korporacijskog 
menadžmenta u 

hrvatskom 
hotelijerstvu 

Models and principals 
of corporative 

management in 
Croatian hotel 

industry 

mentor:  
prof. dr. sc. Marko 
Kolaković 

ekonomika 
poduzetništva 

Sveučilište u Zagrebu, 
Ekonomski fakultet u 

Zagrebu 
komentor:  
doc. dr. sc. Suzana 
Bareša 

financije 
Sveučilište u Rijeci,  

Fakultet za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu 

Prijedlog članova  
Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije 

prof. dr. sc. Slobodan 
Ivanović, predsjednik 

ekonomika 
poduzetništva 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za menadžment u 

turizmu i ugostiteljstvu 

izv. prof. dr. sc. Marko  
Perić 

organizacija i 
menadžment 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za menadžment u 

turizmu i ugostiteljstvu 

doc. dr. sc. Marina 
Sopta 

ekonomika 
poduzetništva 

Sveučilište u Zagrebu, 
Ekonomski fakultet u 

Zagrebu 

R. 
br. 

Prezime, 
ime 

studenta 
Matični 

broj 
Naslov doktorske 

disertacije Mentor / komentor Znanstvena 
grana Institucija 
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4 Trinajstić, 
Maša 66DR17 

Model lokalnog 
ekonomskog 

razvoja u funkciji 
optimalnog 

korištenja resursa 
Model of local 

economic 
development in the 
function of optimal 

resources utilization 

izv. prof. dr. sc. 
Marinela Krstinić Nižić opća ekonomija 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za menadžment u 

turizmu i ugostiteljstvu 
Prijedlog članova  

Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije 
dr. sc. Branko 
Blažević, prof. 
emeritus, predsjednik 

opća ekonomija 
Sveučilište u Rijeci,  

Fakultet za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu 

prof. dr. sc. Nada 
Denona Bogović opća ekonomija Sveučilište u Rijeci,  

Ekonomski fakultet u Rijeci 
izv. prof. dr. sc. 
Zvonimira Šverko 
Grdić 

opća ekonomija 
Sveučilište u Rijeci,  

Fakultet za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu 

R. 
br. 

Prezime, 
ime 

studenta 
Matični 

broj 
Naslov doktorske 

disertacije Mentor / komentor Znanstvena 
grana Institucija 

5 Tutek, 
Emanuel 62DR16 

Menadžment 
strategije i 

međuovisnosti 
vinarstva i hotelskih 

poduzeća 
Management 
strategies and 

interdependence of 
wine industry and 
hotel companies 

 

prof. dr. sc. Zdenko 
Cerović 

organizacija i 
menadžment  

Sveučilište u Rijeci, 
Fakultet za menadžment u 

turizmu i ugostiteljstvu 
Prijedlog članova  

Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije 
izv. prof. dr. sc. Ana 
Marija Vrtodušić 
Hrgović, predsjednica 

organizacija i 
menadžment 

Sveučilište u Rijeci, 
Fakultet za menadžment u 

turizmu i ugostiteljstvu 

doc. dr. sc. Maja 
Mamula 

kvantitativna 
ekonomija 

Sveučilište u Rijeci, 
Fakultet za menadžment u 

turizmu i ugostiteljstvu 

doc. dr. sc. Đuro 
Horvat 

organizacija i 
menadžment 

Sveučilište Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku, 

Ekonomski fakultet u Osijeku 
ll. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
1.2. Odluke o imenovanju mentora, komentora ili savjetnika 
Na temelju članka 29 Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, 
sukladno članku 6. i članku 42. stavak 2. i 10. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu 
za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst  od 10. rujna 2018. godine, na prijedlog Vijeća doktorskog studija „Poslovna 
ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na svojoj 18. sjednici, 
održanoj dana 11. prosinca 2018. godine donosi  

ODLUKU 
o imenovanju mentora, komentora ili savjetnika  

(zbirni prikaz) 
l. 

R. 
br. Prezime, ime studenta Matični broj Mentor / komentor / 

savjetnik 
Znanstvena 

grana Institucija 

1 Bradetić, Metka 53DR15 
Mentor:  
prof. dr. sc. Dragan 
Magaš  

trgovina i 
turizam 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za menadžment u 

turizmu i ugostiteljstvu 
2 Gričar, Sergej 64DR17 Mentor:  

prof. dr. sc. Tea 
kvantitativna 
ekonomija 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za menadžment u 
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Baldigara  turizmu i ugostiteljstvu 

3 Pedisić, Vid 65DR17 
Savjetnik:  
doc. dr. sc. Siniša 
Bogdan 

financije 
Sveučilište u Rijeci,  

Fakultet za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu 

ll. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
1.3. Odluke  o imenovanju mentora, komentora ili savjetnika 
Na temelju članka 29 Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst  od 30. listopada 2015. godine, 
sukladno člancima 6. i 17. stavak 1. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst  od 10. rujna 2018. godine, na prijedlog Vijeća doktorskog studija „Poslovna 
ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na svojoj 18. sjednici, 
održanoj dana 11. prosinca 2018. godine donosi  
 

ODLUKU 
o imenovanju mentora, komentora ili savjetnika  

(zbirni prikaz) 
l. 

R. 
br. Prezime, ime studenta Matični broj Mentor / komentor / 

savjetnik 
Znanstvena 

grana Institucija 

1 Buškulić, Manuela 67DR11 

Mentor:  
izv. prof. dr. sc. Goran 
Karanović 

financije 
Sveučilište u Rijeci,  

Fakultet za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu 

Komentor:  
doc. dr. sc. Đani Bunja 

trgovina i 
turizam 

 

Sveučilište u Zadru,  
Odjel za turizam i 

komunikacijske znanosti 

2.  Gadžo, Dragica 68DR18 
Savjetnik:  
prof. dr. sc. Daniela 
Gračan 

trgovina i 
turizam 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za menadžment u 

turizmu i ugostiteljstvu 
ll. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Damira Jerkovića 
 
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, 131/17), članka 67 Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni (KLASA: 011-
01/18-01/13, URBROJ: 2170-57-01-18-2) od 5. lipnja 2018. godine, članka 29 Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, URBROJ: 2156-24-15-02-02) od 30. listopada 2015. godine i članaka 6, 21 i 
23 Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – 
pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018. godine, na prijedlog Vijeća doktorskog 
studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, Fakultetsko vijeće na svojoj 18. sjednici održanoj dana  11. prosinca 2018. 
donosi  

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije 

I. 
Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije studenta mr. sc. Damira Jerkovića (matični broj: 34DR11), 
polaznika poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, pod nazivom 
„Povećanje konkurentnosti i međuovisnosti subjekata poljoprivrede i turizma učećom organizacijom“ izrađenu pod 
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mentorstvom prof. dr. sc. Zdenka Cerovića, u sastavu: 
1. prof. dr. sc. Vlado Galičić, predsjednik  

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

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu  
3. izr. prof. dr. Tadeja Jere Jakulin 

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica, Portorož, R. Slovenija. 
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 „Povećanje konkurentnosti i međuovisnosti subjekata poljoprivrede i turizma učećom organizacijom“, 
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 njenog donošenja.  
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 21. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
Imenovanje mentora, komentora, savjetnika i Povjerenstava za ocjenu prijava tema doktorskih disertacija na 
poslijediplomskom doktorskom studiju ,,Menadžment održivog razvoja" 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
1.Odluke o imenovanju mentora, komentora i Povjerenstava za ocjenu prijava tema doktorskih disertacija  

Na temelju članka 17. i 21. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst  od 10. rujna 2018. 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 svojoj 18. sjednici održanoj 11. prosinca 2018. donosi  
 

ODLUKU 
o imenovanju mentora, komentora i Povjerenstava za ocjenu prijava tema doktorskih disertacija 

(zbirni prikaz) 
l. 

R. 
br. 

Prezime, 
ime 

studenta 

Matični 
broj 

Naslov doktorske 
disertacije   

Mentor / komentor  Znanstvena 
grana 

Institucija 

1. 
Cegur 
Radović, 
Tihana 
 

58MOR15 

Međuovisnost 
turističkog doživljaja 

i okolišno 
prihvatljivog 

ponašanja turista u 
kampovima 

 
The interdependence 
of tourist experience 
and environmentally 

responsible behaviour 
of tourist in campsities 

 

izv. prof. dr. sc. Dina 
Lončarić marketing 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za menadžment u 

turizmu i ugostiteljstvu 
Prijedlog članova  

Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije 
prof. dr. sc. Dora 
Smolčić Jurdana, 
predsjednica 

trgovina i 
turizam 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za menadžment u 

turizmu i ugostiteljstvu 
doc. dr. sc. Jasmina 
Dlačić  marketing Sveučilište u Rijeci,  

Ekonomski fakultet u Rijeci 

doc. dr. sc. Lidija 
Bagarić marketing 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za menadžment u 

turizmu i ugostiteljstvu 
R. 
br. 

Prezime, 
ime 

studenta 

Matični 
broj 

Naslov doktorske 
disertacije   

Mentor / komentor  Znanstvena 
grana 

Institucija 

2. Manzin, 62MOR15 Utjecaj sportskih mentor: prof. dr. sc. trgovina i Sveučilište Jurja Dobrile u 
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Alessandro događaja na 
turističku potražnju i 

razvoj partnerstva 
destinacije 

 
Influence of sports 
events on tourism 

demand and 
development of 

destination 
partnerships 

 

Jasmina Gržinić turizam Puli, Fakultet ekonomije i 
turizma dr. Mijo Mirković 

komentor: doc. dr. sc. 
Daniela Soldić Frleta 

trgovina i 
turizam 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za menadžment u 

turizmu i ugostiteljstvu 
Prijedlog članova  

Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije 
prof. dr. sc. Dora 
Smolčić Jurdana, 
predsjednica 

trgovina i 
turizam 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za menadžment u 

turizmu i ugostiteljstvu 

izv. prof. dr. sc. 
Zrinka Zadel 

trgovina i 
turizam 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za menadžment u 

turizmu i ugostiteljstvu 

doc. dr. sc. Sanela 
Škorić.  

organizacija i 
menadžment 

 
Sveučilište u Zagrebu, 

Kineziološki fakultet; Zagreb 

R. 
br. 

Prezime, 
ime 

studenta 

Matični 
broj 

Naslov doktorske 
disertacije   

Mentor / komentor  Znanstvena 
grana 

Institucija 

3. Mitrović, 
Srđan 70MOR16 

Multivarijatna 
statistička analiza 

doživljaja 
posjetitelja vinskog 

festivala 
 

Multivariate statistical 
analysis of wine 
festival visitor 

experience 
 

mentor: izv. prof. dr. 
sc. Josipa Mijoč 

kvantitativna 
ekonomija 

Sveučilište Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku, 

Ekonomski fakultet u Osijeku 

komentor: izv. prof. dr. 
sc. Lorena Bašan marketing 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za menadžment u 

turizmu i ugostiteljstvu 
Prijedlog članova  

Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije 

prof. dr. sc. Suzana 
Marković, predsjednica 

kvantitativna 
ekonomija 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za menadžment u 

turizmu i ugostiteljstvu 

prof. dr. sc. Jasna 
Horvat 

kvantitativna 
ekonomija 

Sveučilište Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku, 

Ekonomski fakultet u Osijeku 

izv. prof. dr. sc.  
Romina Alkier 

trgovina i 
turizam 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za menadžment u 

turizmu i ugostiteljstvu 
R. 
br. 

Prezime, 
ime 

studenta 

Matični 
broj 

Naslov doktorske 
disertacije   

Mentor / komentor  Znanstvena 
grana 

Institucija 

4. Žitinić, 
Danko 34MOR12 

Zelena infrastruktura 
u funkciji održivog 

razvoja urbane 
aglomeracije 

 
Green infrastructure in 

the function of 
sustainable urban 

agglomeration 
development 

izv. prof. dr. sc. 
Marinela Krstinić 
Nižić 

opća 
ekonomija 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za menadžment u 

turizmu i ugostiteljstvu 
Prijedlog članova  

Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije 
prof. dr. sc. Nada 
Denona Bogović, 
predsjednica 

opća 
ekonomija 

Sveučilište u Rijeci,  
Ekonomski fakultet u Rijeci 

izv. prof. dr. sc. 
Zvonimira Šverko 
Grdić 

opća 
ekonomija 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za menadžment u 

turizmu i ugostiteljstvu 
doc. dr. sc. Elena 
Rudan 

ekonomika 
poduzetništva 

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

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
2. Odluke o imenovanju mentora, komentora  ili savjetnika  
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, 
sukladno članku 6. i članku 42. stavak 2. i 10. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu 
za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst   od 10. rujna 2018. godine, na prijedlog Vijeća doktorskog studija 
„Menadžment održivog razvoja“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 18. sjednici, održanoj dana 
11. prosinca 2018. godine donosi  
 

ODLUKU 
o imenovanju mentora, komentora ili savjetnika  

(zbirni prikaz) 
l. 

R. 
br. Prezime, ime studenta Matični broj Mentor / komentor / 

savjetnik 
Znanstvena 

grana Institucija 

1. Badurina, Antonio 66MOR16 

Mentor:  
izv. prof. dr. sc. 
Zrinka Zadel 

trgovina i 
turizam 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za menadžment u 

turizmu i ugostiteljstvu 
Komentor:  
doc. dr. sc. Elena 
Rudan 

ekonomika 
poduzetništva 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za menadžment u 

turizmu i ugostiteljstvu 

2. Barač Miftarević, 
Sandra  67MOR16 

Mentor:  
prof. dr. Tanja 
Mihalič, redoviti 
profesor 

turizam 
Univerza v Ljubljani, 

Ekonomska fakulteta, R. 
Slovenija 

Komentor:  
dr. sc. Branko 
Blažević, professor 
emeritus 

opća 
ekonomija 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za menadžment u 

turizmu i ugostiteljstvu 

3. Biondić, Marijana 64MOR15 

Savjetnik:   
prof. dr. sc. Dora 
Smolčić Jurdana, 
voditeljica PDS 
Menadžment održivog 
razvoja 

 
Sveučilište u Rijeci,  

Fakultet za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu 

4. Duliba, Mladen 9MOR12 

Savjetnik:   
prof. dr. sc. Dora 
Smolčić Jurdana, 
voditeljica PDS 
Menadžment održivog 
razvoja 

 
Sveučilište u Rijeci,  

Fakultet za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu 

5. Dušević, Rene 59MOR15 
Mentor:  
izv. prof. dr. sc. 
Zvonimira Šverko 
Grdić 

opća 
ekonomija 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za menadžment u 

turizmu i ugostiteljstvu 

6. Franjković, Dragana 75MOR17 
Savjetnik:   
prof. dr. sc. Dora 
Smolčić Jurdana, 

 
Sveučilište u Rijeci,  

Fakultet za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu 
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voditeljica PDS 
Menadžment održivog 
razvoja 

7. Kersulić, Ana 74MOR16 
Mentor:  
izv. prof. dr. sc. Marko 
Perić 

organizacija i 
menadžment 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za menadžment u 

turizmu i ugostiteljstvu 

8. Lučić, Lovorko 68MOR16 

Savjetnik:   
prof. dr. sc. Dora 
Smolčić Jurdana, 
voditeljica PDS 
Menadžment održivog 
razvoja 

 
Sveučilište u Rijeci,  

Fakultet za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu 

9. Mihelj, Ervin 76MOR17 

Savjetnik:   
prof. dr. sc. Dora 
Smolčić Jurdana, 
voditeljica PDS 
Menadžment održivog 
razvoja 

 
Sveučilište u Rijeci,  

Fakultet za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu 

10. Obradović, Zoran 80MOR17 

Savjetnik:   
prof. dr. sc. Dora 
Smolčić Jurdana, 
voditeljica PDS 
Menadžment održivog 
razvoja 

 
Sveučilište u Rijeci,  

Fakultet za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu 

11. Petrić Štemberger, 
Lana 78MOR17 

Savjetnik:   
prof. dr. sc. Dora 
Smolčić Jurdana, 
voditeljica PDS 
Menadžment održivog 
razvoja 

 
Sveučilište u Rijeci,  

Fakultet za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu 

12. Pezelj, Ranko Antun 24MOR12 
Mentor:  
izv. prof. dr. sc. 
Adriana Jelušić 

opća 
ekonomija 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za menadžment u 

turizmu i ugostiteljstvu 

13. Primužak, Andreja 79MOR17 

Savjetnik:   
prof. dr. sc. Dora 
Smolčić Jurdana, 
voditeljica PDS 
Menadžment održivog 
razvoja 

 
Sveučilište u Rijeci,  

Fakultet za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu 

14. Suštar, Natali 81MOR17 
Mentor:  
prof. dr. sc. Elvis 
Mujačević  

financije 
Sveučilište u Rijeci,  

Fakultet za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu 

15. Škarica, Daniela 73MOR16 
Savjetnik:   
prof. dr. sc. Adriana 
Jelušić 
 

 
Sveučilište u Rijeci,  

Fakultet za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu 

16. Petrović, Vedrana 23MOR12 
Komentor:  
izv. prof. dr. sc. 
Zvonimira Šverko 
Grdić 

opća 
ekonomija 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za menadžment u 

turizmu i ugostiteljstvu 

17. Svetlačić, Robert 63MOR15 
Komentor:  
doc. dr. sc. Daniel 
Dragičević 

opća 
ekonomija 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za menadžment u 

turizmu i ugostiteljstvu 
18. Varičak, Ivana 31MOR12 Komentor: međunarodna Sveučilište u Rijeci,  
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doc. dr. sc. Maja 
Nikšić Radić 

ekonomija Fakultet za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu 

ll. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
3. Odluke o imenovanju mentora, komentora ili savjetnika  
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, 
sukladno člancima 6. i 17. stavak 1. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 10. rujna 2018. godine, na prijedlog Vijeća doktorskog studija „Menadžment 
održivog razvoja“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 18. sjednici, održanoj dana 11. prosinca 
2018. godine donosi  
 

ODLUKU 
o imenovanju mentora, komentora ili savjetnika  

(zbirni prikaz) 
l. 

R. 
br. Prezime, ime studenta Matični broj Mentor / komentor / 

savjetnik 
Znanstvena 

grana Institucija 

1. Jurčević, Marija  82MOR18 
Savjetnik:   
izv. prof. dr. sc. Dina 
Lončarić 

marketing 
Sveučilište u Rijeci,  

Fakultet za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu 

2. Zubović, Vedran 83MOR18 
Mentor:   
prof. dr. sc. Christian 
Stipanović 

ekonomika 
poduzetništva 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za menadžment u 

turizmu i ugostiteljstvu 
ll. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 22. Razno  
 
Pod točkom Razno nije se raspravljalo. 
 

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

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

 
 


