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Opatija, 25. svibnja 2020. 

ZAPISNIK 
sa 38. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća 

održane dana 25. svibnja 2020. godine elektroničkim putem 
 

 
DNEVNI RED 

1.  Ukidanje Odluke o mirovanju rokova u postupku izbora dekana Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu za mandatno razdoblje od 1. listopada 2020. godine do 30. rujna 2023. godine 

 
38. izvanredna sjednica Fakultetskoga vijeća održana je dana 25. svibnja 2020. godine elektroničkim putem. 
 
Članovi Fakultetskog vijeća zamoljeni su da prihvate dnevni red i prijedlog Odluke te da se o navedenom e-mailom očituju 
najkasnije 25. svibnja 2020. godine do 15,00 sati. 
 
Članovi Fakultetskog vijeća očitovali su se u roku te je jednoglasno prihvaćena sljedeća Odluka: 

AD 1. Ukidanje Odluke o mirovanju rokova u postupku izbora dekana Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu za mandatno razdoblje od 1. listopada 2020. godine do 30. rujna 2023. godine  
 
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 38. sjednici, održanoj dana 25. svibnja 2020. 
godine, donosi 
 

ODLUKU 
o opozivu Odluke o mirovanju rokova u postupku izbora dekana Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

za mandatno razdoblje od 1. listopada 2020. godine do 30. rujna 2023. godine 
l. 

Utvrđuje se da su sukladno uputama nadležnih tijela a uz obavezu poštivanja epidemioloških mjera, na Fakultetu za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu ostvareni uvjeti za normalizaciju odvijanja poslovanja.  

II. 
Slijedom uspostave normalizacije odvijanja poslovanja Fakulteta, donosi se Odluka o opozivu Odluke o mirovanju rokova u 
postupku izbora dekana Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za mandatno razdoblje od 1. listopada 2020. 
godine do 30. rujna 2023. godine (KLASA: 013-03/20-01/1; URBROJ: 2156/24-20-01-02) od 25. ožujka 2020. godine te  rokovi 
u postupku izbora dekana nastavljaju teći sukladno točkama III. i IV. Odluke o pokretanju postupka izbora dekana Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za mandatno razdoblje od 1. listopada 2020. godine do 30. rujna 2023. godine (KLASA: 
013-03/20-01/01; URBROJ: 2156/24-20-01-01) od 16. ožujka 2020. godine. 

III. 
Sve daljnje odluke u predmetnom, postupku, donosit će se sukladno daljnjem razvoju nastale epidemiološke situacije te 
odlukama i uputama nadležnih institucija. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
Obrazloženje za donošenje odluke 
Na 35. sjednici Fakultetskog vijeća, održanoj dana 16. ožujka 2020. godine, donesena je Odluka o pokretanju postupka izbora 
dekana Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za mandatno razdoblje od 1. listopada 2020. godine do 30. rujna 
2023. godine te je imenovano Povjerenstvo za provođenje postupka izbora dekana. Sukladno odredbama Statuta Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, zadatak Povjerenstva je prikupiti prijave kandidata za dekana, utvrditi njihovu potpunost 



i pravodobnost te dostaviti izvješće Fakultetskom vijeću u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za dostavu prijava 
kandidata za dekana. Prijave kandidata dostavljaju se Povjerenstvu u roku od 15 (petnaest) dana od njegovog imenovanja.  
 
Slijedom nastalih iznimnih okolnosti poslovanja Fakulteta te donesenih novih mjera zaštite od koronavirusa, u situaciji nužne 
prevencije i sprječavanja širenja zaraze, na 36. sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 25. ožujka 2020. godine, donesena je 
Odluka o mirovanju rokova u postupku izbora dekana Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za mandatno 
razdoblje od 1. listopada 2020. godine do 30. rujna 2023. godine temeljem koje predviđeni rokovi ne teku od dana 19. ožujka 
2020 godine kada je donesena Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih 
okupljanja, rada u trgovini uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (NN 32/2020).  
 
Utvrđuje se da su sukladno uputama nadležnih tijela a uz obavezu poštivanja epidemioloških mjera, na Fakultetu za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu ostvareni uvjeti za normalizaciju odvijanja poslovanja. Slijedom uspostave normalizacije 
odvijanja poslovanja Fakulteta donosi se Odluka o opozivu Odluke o mirovanju rokova u postupku izbora dekana Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za mandatno razdoblje od 1. listopada 2020. godine do 30. rujna 2023. godine (KLASA: 
013-03/20-01/1; URBROJ: 2156/24-20-01-02) od 25. ožujka 2020. godine te rokovi u postupku izbora dekana nastavljaju teći 
sukladno točkama III. i IV. Odluke o pokretanju postupka izbora dekana Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 
mandatno razdoblje od 1. listopada 2020. godine do 30. rujna 2023. godine (KLASA: 013-03/20-01/01; URBROJ: 2156/24-20-
01-01) od 16. ožujka 2020. godine. 
 
Sve daljnje odluke u predmetnom, postupku, donosit će se sukladno daljnjem razvoju nastale epidemiološke situacije te 
odlukama i uputama nadležnih institucija.  
 

Zapisničarka: Maja Juračić, dipl. iur. 

                Dekanica 

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


