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Opatija,13. svibnja 2019. 
 

ZAPISNIK 
sa 22. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća 

održane dana 13. svibnja 2019. godine elektroničkim putem 
 

 
DNEVNI RED 

1.  

Usvajanje izvješća Povjerenstva za izbor nastavnika i suradnika: 
1. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za 

znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu ekonomika 
poduzetništva 

2. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno 
područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu marketing  

2.  
Usvajanje izvješća Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz znanstvenog 
područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije  
  - dr. sc. Marta Cerović 

3.  
Provođenje dijela natječajnog postupka za Sveučilište u Dubrovniku: 
- dopuna Izvješća o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u postupku izbora nastavnika u 
znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu računovodstvo 

4.  
Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
- izmjena Odluke o promjeni teme doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za ocjenu prijave teme 
doktorske disertacije na poslijediplomskom doktorskom studiju „Menadžment održivog razvoja“ – Tomislav 
Korov 

 
22. izvanredna sjednica Fakultetskoga vijeća održana je dana 13. svibnja 2019. godine elektroničkim putem. 
 
Članovi Fakultetskog vijeća zamoljeni su da prihvate dnevni red i prijedloge Odluka te da se o navedenom e-mailom očituju 
očituju do 15,00 sati istog dana . 
 
Članovi Fakultetskog vijeća očitovali su se u roku te su jednoglasno prihvaćene sljedeće Odluke: 
 

AD 1. Usvajanje izvješća Povjerenstva za izbor nastavnika i suradnika: 
 
AD 1.1. zbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za 
znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu ekonomika poduzetništva 
 
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, 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 temelju Izvješća Stručnog 
povjerenstva za izbor, u sastavu:  prof. dr. sc. Nadia Pavia – predsjednica, prof. dr. sc. Biljana Crnjak - Karanović– članica  i   
prof. dr. sc. Darko Prebežac – član, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 22. sjednici, 
održanoj 13. svibnja 2019. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o usvajanju Izvješća Stručnog povjerenstva 



I. 
Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto 
redovitog  profesora u trajnom zvanju za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu 
granu ekonomika poduzetništva. 

II. 
Ova Odluka s Izvješćem Stručnog povjerenstva, upućuje se Matičnom odboru za znanstveno područje društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomije, radi provođenja postupka izbora pristupnika  prof. dr. sc. Christiana Stipanovića u znanstveno 
zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
AD 1.2. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno 
područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu marketing 
 
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, 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 temelju Izvješća Stručnog 
povjerenstva za izbor, u sastavu:  dr. sc. Marcel Meler, professor emeritus – predsjednik, izv.  prof. dr. sc. Dina Lončarić – 
članica  i  izv. prof. dr. sc. Lorena Bašan – članica, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 
22. sjednici, održanoj 13. svibnja 2019. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o usvajanju Izvješća Stručnog povjerenstva 
I. 

Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu marketing. 

II. 
Ova Odluka s Izvješćem Stručnog povjerenstva, upućuje se Matičnom odboru za znanstveno područje društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomije, radi provođenja postupka izbora pristupnice doc. dr. sc. Lidije Bagarić u znanstveno zvanje 
višeg znanstvenog suradnika. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

AD 2. Usvajanje izvješća Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije  
  - dr. sc. Marta Cerović 
 
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 temelju Izvješća Stručnog 
povjerenstva za izbor, u sastavu: prof. dr. sc. Nadia Pavia – predsjednica,  izv. prof. dr. sc. Tadeja Jere Jakulin – članica i  doc. 
dr. sc. Nataša Slavić – članica, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 22. sjednici, održanoj 
13. svibnja 2019. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o usvajanju Izvješća Stručnog povjerenstva 
I. 

Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Marte Cerović 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 daljnje postupanje. 
III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

AD 3. Provođenje dijela natječajnog postupka za Sveučilište u Dubrovniku: 
- dopuna Izvješća o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u postupku izbora nastavnika u znanstveno – 
nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno 
polje ekonomije, znanstvenu granu računovodstvo 
 
U postupku pokrenutom temeljem Zamolbe Senata Sveučilišta u Dubrovniku za provedbu postupka izbora u znanstveno – 
nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora ( Broj: 1833/18) od 15. studenog 2018. godine, na temelju članaka 
32. , 35. i 95. stavak 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,  60/15 i 131/17), članka 83. stavak 3. Statuta Sveučilišta u 
Rijeci (od 5. lipnja 2018. godine,), članka 12. 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), članaka 29. i 46. stavak 3. 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. Milena Peršić – predsjednica 
Povjerenstva, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, prof. dr. sc. Sandra Janković, - članica,  
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu  i prof. dr. sc. Lorena Mošnja Škare – članica, Sveučilište  
u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „ Dr. M. Mirković“, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 
22. sjednici, održanoj dana 13. svibnja 2019. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o usvajanju dopune Izvješća Stručnog povjerenstva 
I. 

Usvaja se dopuna Izvješća Stručnog povjerenstva 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. 

II. 
Ova Odluka s dopunjenim Izvješćem Stručnog povjerenstva, upućuje se Matičnom odboru za znanstveno područje društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomije, radi provođenja postupka izbora pristupnice  doc. dr. sc. Iris Lončar u znanstveno 
zvanje višeg znanstvenog suradnika za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

AD. 4. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
- izmjena Odluke o promjeni teme doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske 
disertacije na poslijediplomskom doktorskom studiju „Menadžment održivog razvoja“ – Tomislav Korov 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. 
godine, sukladno člancima 17., 18. st. 2. i 21. 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, a na prijedlog Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog 
razvoja“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 22. sjednici, održanoj dana 13. svibnja 2019. 
godine donosi 

 
ODLUKU 

o izmjeni Odluke o promjeni teme doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske 
disertacije na poslijediplomskom doktorskom studiju „Menadžment održivog razvoja“ 

I. 
Ovom odlukom mijenja se Odluka o promjeni teme doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za ocjenu prijave teme 
doktorske disertacije na poslijediplomskom doktorskom studiju „Menadžment održivog razvoja (KLASA: 643-03/19-01/02, 



URBROJ: 2156/24-19-08-01) od 19. ožujka  2019. godine. 
II. 

U točki II. Odluke, mijenja se član povjerenstva pod rednim brojem 2., umjesto prof. dr. sc. Pere Aračića, sa Katoličkog 
bogoslovnog fakulteta u Đakovu, imenuje se izv, prof. dr. sc. Stjepan Radić (znanstveno područje humanističke znanosti, 
znanstvena grana etika) sa  Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te 
točka II. sada glasi:   
„Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije u sastavu:  

1. prof. dr. sc. Dragan Magaš, predsjednik 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

2. izv. prof. dr. sc. Stjepan Radić, član 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu,   

3. izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel, članica 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.“ 

III. 
Ostale točke Odluke ostaju nepromijenjene. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se sa danom njenog donošenja.  
 

Zapisničarka: Maja Juračić, dipl. iur. 

Dekanica 

 

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


