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Opatija, 21. studenog 2019. 
ZAPISNIK 

sa 30. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća 
održane dana 21. studenog 2019. godine elektroničkim putem 

 
 

DNEVNI RED 

1.  

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika i suradnika 
1. 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 
2. za izbor suradnika u suradničko zvanje i na zamjensko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja 

biotehničkih znanosti, znanstvenog polja nutricionizam 

2.  

Odluke o imenovanju predstojnika zavoda i voditelja katedri: 
1. Voditelj Zavoda za multidisciplinarna područja 
2. Voditelj Katedre za menadžment  
3. Voditelj Katedre za informatiku  
4. Voditelj Katedre za kulturno – povijesnu baštinu 

3.  Izmjena Odluke o imenovanju predstavnika u Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu – predstavnik suradnika 

4.  Odluka o prijedlogu članova Izbornog povjerenstva za provedbu dopunskih studentskih izbora za 
Studentski zbor Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

 
30. izvanredna sjednica Fakultetskoga vijeća održana je dana 21. studenog 2019. godine elektroničkim putem. 
 
Članovi Fakultetskog vijeća zamoljeni su da prihvate dnevni red i prijedloge Odluka te da se o navedenom e-mailom očituju 
najkasnije do četvrtka 21. studenog 2019. godine do 15,00 sati. 
 
Članovi Fakultetskog vijeća očitovali su se u roku te su jednoglasno prihvaćene sljedeće Odluke: 
 

AD 1. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika i suradnika 
 
1. 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 
 
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 30. sjednici, održanoj 
dana 21.  studenog 2019. godine, donijelo je 

ODLUKU 
I. 

Raspisuje se natječaj za izbor zaposlenika 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 i s punim radnim vremenom, do povratka zaposlenice Vedrane Čikež na rad – 1 izvršitelj/ica. 

II. 



Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu: 
1. izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar- predsjednica Povjerenstva 

           Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 
2. prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić – članica 

           Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 
3. doc. dr. sc. Marija Ivaniš – 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. 
 
 
 
2. za izbor suradnika u suradničko zvanje i na zamjensko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja 
biotehničkih znanosti, znanstvenog polja nutricionizam 
 
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 30. sjednici, održanoj 
dana 21.  studenog 2019. godine, donijelo je 

ODLUKU 
I 

Raspisuje se natječaj za izbor zaposlenika u suradničko zvanje i na zamjensko radno mjesto asistenta iz znanstvenog 
područja biotehničkih znanosti, znanstvenog polja nutricionizam, u radni odnos na  određeno vrijeme i s punim radnim 
vremenom, do povratka zaposlenice Nikoline Liović na rad – 1 izvršitelj/ica. 

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

4. prof. dr. sc. Greta Krešić - predsjednica Povjerenstva 
           Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 

5. prof. dr. sc. Ines Panjkota Krbavčić – članica 
           Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

6. prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić – članica 
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno- tehnološki fakultet Osijek . 

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. 
 

AD. 2. Odluke o imenovanju predstojnika zavoda i voditelja katedri: 
 
1. Voditelj Zavoda za multidisciplinarna područja 
Na temelju članaka 29. i 41. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. 
godine), sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjem ustroju Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, a na 
prijedlog članova Zavoda za multidisciplinarna područja, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 
na 30. sjednici, održanoj 21. studenog 2019. godine, donosi 



 
ODLUKU 

I. 
Prof. dr. sc. Mislav Šimunić imenuje se predstojnikom Zavoda za multidisciplinarna područja sa danom 1. prosinca 
2019. godine. 

II. 
Mandat predstojnika Zavoda  traje tri godine, odnosno do 1. prosinca 2022. godine ili do razrješenja s dužnosti. 

III. 
Predstojnik Zavoda za multidisciplinarna područja obavljat će poslove utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustroju Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, kao i druge poslove koje mu povjeri dekan. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
2. Voditelj Katedre za menadžment  
 
Na temelju članaka 29. i 41. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 
2015. godine, sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjem ustroju Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, na 
prijedlog članova Katedre za menadžment, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, na 30. 
sjednici, održanoj 21. studenog 2019. godine, donosi 
 

ODLUKU 
I. 

Doc. dr. sc. Jelena Đurkin Badurina imenuje se voditeljicom Katedre za menadžment s danom 1. prosinca 2019. godine. 
II. 

Mandat voditelja Katedre za menadžment traje do 1. prosinca 2022. godine ili do razrješenja dužnosti. 
III. 

Voditelj Katedre za menadžment obavljat će poslove utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustroju Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu, kao i druge poslove koje mu povjeri dekan. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
3. Voditelj Katedre za informatiku  
 
Na temelju članaka 29. i 41. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. 
godine), sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjem ustroju Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, a na 
prijedlog članova Katedre za informatiku, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, na 30. 
sjednici, održanoj 21. studenog 2019. godine, donosi 
 

ODLUKU 
I. 

Izv. prof. dr. sc. Ljubica Pilepić Stifanich imenuje se voditeljicom Katedre za informatiku s danom 1. prosinca  2019. 
godine. 

II. 
Mandat voditelja Katedre traje tri godine, odnosno do 1. prosinca 2022. godine ili do razrješenja s dužnosti. 

III. 
Voditelj Katedre za informatiku obavljat će poslove utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustroju Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu, kao i druge poslove koje mu povjeri dekan. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 



 
4. Voditelj Katedre za kulturno – povijesnu baštinu 
 
Na temelju članaka 29. i 41. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. 
godine), sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjem ustroju Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, a na 
prijedlog članova Katedre za kulturno – povijesnu baštinu, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu, na 30. sjednici, održanoj 21. studenog 2019. godine, donosi 
 

ODLUKU 
I. 

Izv. prof. dr. sc. Dolores Miškulin imenuje se voditeljicom Katedre za kulturno – povijesnu baštinu s danom 1. prosinca 
2019. godine. 

II. 
Mandat voditelja Katedre traje tri godine, odnosno do 1. prosinca 2022. godine ili do razrješenja s dužnosti. 

III. 
Voditelj Katedre za kulturno – povijesnu baštinu obavljat će poslove utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustroju Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, kao i druge poslove koje mu povjeri dekan. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

AD. 3. Izmjena Odluke o imenovanju predstavnika u Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu – predstavnik suradnika 
 
Na temelju članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 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) te članaka 28. i 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 30. sjednici, održanoj 21. studenog 2019. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika u Fakultetsko vijeće  

Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
l. 

U Odluci Fakultetskog vijeća Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (KLASA: 013-03/17-01/12; URBROJ: 2156-
24-17-04-01) od 2. listopada 2017. godine mijenja se točka ll. i sada glasi: 
„Mr. sc. Vedran Zubović, bira se za predstavnika suradnika Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u 
Fakultetskom vijeću Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.“ 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

AD 4. Odluka o prijedlogu članova Izbornog povjerenstva za provedbu dopunskih studentskih izbora za Studentski 
zbor Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
 
Na temelju članka 15. stavaka 2. i 4. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama („Narodne novine“ broj 
71/07) i članka 5. Pravilnika o provedbi izbora za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i 
studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 
30. sjednici, održanoj 21. studenog 2019. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o prijedlogu članova Izbornog povjerenstva za provedbu dopunskih studentskih izbora za Studentski zbor Fakulteta 
za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

I. 
Predlažu se dva člana i zamjenici predloženih članova Izbornog povjerenstva za provedbu dopunskih studentskih izbora za 



Studentski zbor Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, kako slijedi: 
1. izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović, 

(zamjenik: doc. dr. sc. Elena Rudan) 
2. izv. prof. dr. sc. Dubravka Vlašić 

(zamjenik: izv. prof. dr. sc. Ljubica Pilepić Stifanich). 
II. 

Ova Odluka upućuje se dekanici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, prof. dr. sc. Dori Smolčić Jurdana, na 
daljnje postupanje. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja. 

Zapisničarka: Maja Juračić, dipl. iur. 

Dekanica 

 

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


