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Opatija, 3. lipnja 2020. 

ZAPISNIK 
sa 39. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća 

održane dana 3. lipnja 2020. 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 izvanrednog profesora za znanstveno 

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

područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu međunarodna ekonomija 

2.  Odluka o objavi poziva za dostavu projektnih prijedloga (2. ciklus ZIP UNIRI) 

 
39. izvanredna sjednica Fakultetskoga vijeća održana je dana 3. lipnja 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 3. lipnja 2020. godine do 15,00 sati. 
 
Članovi Fakultetskog vijeća očitovali su se u roku te su jednoglasno prihvaćene sljedeće Odluke: 

AD 1. Usvajanje Izvješća Povjerenstva za izbor nastavnika i suradnika  
 
1. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu opća ekonomija 
 
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. Branko Blažević, professor emeritus– predsjednik, prof. dr. sc. Josip Tica – član i   izv. 
prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić – članica, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 39. 
sjednici, održanoj 3. lipnja 2020. godine, donijelo je 

 
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 opća 
ekonomija. 

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

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 



2. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu međunarodna ekonomija 
 
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. Alen Host – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić – član i  dr. sc. Branko 
Blažević, professor emeritus – član, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 39. sjednici, 
održanoj 3. lipnja 2020. godine, donijelo je 

 
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 
međunarodna ekonomija. 

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. Maje Nikšić Radić u znanstveno zvanje 
višeg znanstvenog suradnika. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

AD 2. Odluka o objavi poziva za dostavu projektnih prijedloga (2. ciklus ZIP UNIRI) 
 
Na temelju Odluke o proceduri, kriterijima i financiranju znanstveno-istraživačkih projektnih inicijativa Sveučilišta u Rijeci (ZIP 
UNIRI)(KLASA:003-01/19-03/02; URBROJ: 2170-57-01-19-188) od 30. travnja 2019. godine 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 39. sjednici, održanoj dana 3. lipnja 2020. godine, donosi 

 
ODLUKU 

O OBJAVI POZIVA ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA 
I. 

Ovim se pozivom pokreće 2. ciklus postupka vrednovanja i izbora znanstveno-istraživačkih projekata Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu: FMTU) u okviru projektne linije „Znanstveno –
istraživačke projektne inicijative Sveučilišta u Rijeci“ (u daljnjem tekstu ZIP UNIRI ) s ciljem potpore realizaciji Strategije 
Sveučilišta u Rijeci.  
 

CILJEVI 
II. 

Općim ciljem znanstvenih projekata utvrđuje se provođenje onih znanstvenih istraživanja kojima se realiziraju ciljevi Strategije 
Sveučilišta u Rijeci 2014. – 2020., dok se posebni ciljevi odnose na realizaciju ciljeva  znanstvenih istraživanja FMTU, 
posebice s obzirom na specifično znanstveno područje, širenje znanstvenog horizonta, stjecanje iskustva mlađih istraživača u 
znanstveno-istraživačkom radu, integriranje studenata poslijediplomskih sveučilišnih doktorskih studija u znanstvenu zajednicu 
te formiranje timova istraživača na sastavnicama i među sastavnicama Sveučilišta, uz uključivanje istaknutih znanstvenika iz 
drugih znanstvenih organizacija.  
 
Teme projekata trebaju biti relevantne, aktualne i inovativne te usmjerene ka novim spoznajama teorijske i aplikativne naravi 
iz područja turizma, ugostiteljstva i održivog razvoja.  

 
FINANCIRANJE 

III. 
Financiranje 2. ciklusa planirano je u iznosu od 180.000 HRK. Okvirni iznos za financiranje pojedinačnog projekta određuje se 
u iznosu od 20.000 HRK i odnosi se na čitavo razdoblje trajanja projekta. 



 
Trajanje projektnih aktivnosti utvrđuje se na dvije godine. 
 
Sredstva dodijeljena znanstveno-istraživačkom projektu mogu se koristiti isključivo za stvaranje informacijske i metodološke 
osnove istraživanja te za provođenje istraživanja i objavljivanje rezultata (terenski znanstveni rad i anketiranje; publiciranje 
radova; sudjelovanje na kongresima i konferencijama – kotizacija, smještaj i dnevnice; nabavka knjiga, časopisa i statistike; 
mobilnost istraživača).  
 
Sredstva dodijeljena projektu su namjenska, ne predstavljaju vlastiti prihod u smislu čl. 52.  Zakona o proračunu (NN 87/08, 
136/12 i 15/15) i ne mogu se koristiti za podmirivanje rashoda za zaposlene (dodaci na plaću, autorski honorari), nabavku 
kapitalne opreme ili druge uobičajene informatičke ili telekomunikacijske opreme (računala, printeri, pametni telefoni i sl.) te za 
podmirivanje materijalnih troškova redovitog poslovanja („hladni pogon“). 
 
Služba za financijsko-računovodstvene poslove FMTU dužna je zasebno pratiti tijek sredstava svakog projekta, a voditelj 
projekta kao sastavni dio Godišnjeg izvješća, podnosi i financijsko izvješće. 
 
Namjensko trošenje utvrđuje se planom prilikom prijave projekta te Ugovorom o financiranju znanstvenog projekta. 
 
Ukoliko  nakon evaluacije nisu dodijeljena sva sredstva, neutrošeni dio se preraspoređuje u naredne natječaje za znanstvene 
projekte sastavnice.  
 

ISTRAŽIVAČKI TIM 
IV. 

Istraživački tim mogu sačinjavati zaposlenici FMTU (osnovni tim) i vanjski članovi tima. Minimalan broj članova istraživačkog 
tima je tri (3). Udio članova istraživačkog tima s FMTU mora iznositi minimalno 50%. 
 
Član tima – zaposlenik FMTU, može biti svaka osoba u znanstveno-nastavnom zvanju, suradničkom zvanju te, iznimno, zbog 
specifičnosti turizma, i predavač. Članovi istraživačkog tima mogu biti i studenti poslijediplomskih sveučilišnih doktorskih studija 
FMTU.  
 
Vanjski član istraživačkog tima može biti osoba koja je u znanstveno-nastavnom ili znanstvenom zvanju, a zaposlena na nekoj 
od sastavnica Sveučilišta u Rijeci ili u drugoj znanstvenoj organizaciji u zemlji ili u inozemstvu. Član istraživačkog tima može 
biti i istraživač iz prakse iz zemlje ili inozemstva sa stečenim zvanjem doktora znanosti. 
 
Troškove vanjskih članova istraživačkog tima nije moguće financirati iz sredstava projekta. 
 
U jednom izbornom ciklusu istraživač može biti prijavljen samo jednom. U sljedećim godinama istraživač može sudjelovati u 
dva istraživačka tima, jednom kao voditelj i jednom kao istraživač, ili oba puta kao istraživač. 
 
Voditelj projekta je član istraživačkog tima, zaposlenik FMTU, i može biti istraživač s doktoratom znanosti u znanstveno-
nastavnom ili suradničkom zvanju. 
 
U slučaju prekida radnog odnosa, voditeljstvo projekta može se prenijeti  na jednog od članova tima.  
 
U slučaju prekida radnog odnosa istraživača sa sastavnicom, istraživač može ostati član istraživačkog tima, ali se njegovi 
troškovi ne mogu financirati iz sredstava projekta.  
 

REZULTATI ISTRAŽIVANJA 
V. 

Rezultati istraživanja trebaju biti dostupni javnosti. Rezultate i tijek istraživanja javnost treba biti u mogućnosti pratiti preko 
mrežnih stranica Sveučilišta u Rijeci i mrežne stranice FMTU. O sadržaju i rezultatima projekta, javnost se upoznaje putem 
prezentacije nakon potpisivanja ugovora o financiranju projekata te krajem razdoblja trajanja projekta. 
 
Rezultatima istraživanja smatraju se objavljeni znanstveni radovi, te radovi prihvaćeni za objavljivanje, o čemu svjedoči 



potvrda uredništva časopisa. 
 
Rezultati istraživanja na projektu objavljuju se u relevantnim znanstvenim publikacijama u zemlji i inozemstvu. Relevantnim 
znanstvenim publikacijama smatraju se radovi iz skupine A1, za društvene znanosti, polje ekonomija, sukladno člancima 17. i 
18. Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/2017). 
 
U razdoblju trajanja projekta svaki je istraživač, samostalno ili u koautorstvu, dužan objaviti barem jedan znanstveni rad u 
relevantnoj znanstvenoj publikaciji.  

 
Broj objavljenih radova po projektu ne može biti manji od broja članova tima. Rad mora sadržavati isključivo rezultate 
istraživanja na predmetnom projektu, odnosno i dodatno rezultate istraživanja povezanog projekta druge sastavnice iz ove 
projektne linije. 
 
Rezultatom istraživanja smatraju se samo oni radovi koji sadrže izjavu u kojoj se kao izvor financiranja navodi naziv ove 
projektne linije te broj i naziv projekta.  

 
PRIJAVA PROJEKATA 

VI. 
Prijava projekta podnosi se na Obrascu prijave koji je objavljen na internim mrežnim stranicama FMTU i Sveučilišta. Prijava 
se podnosi elektroničkim putem na e-mail adresu Ureda za znanost Sveučilišta u Rijeci:  projekti.fthm@uniri.hr .  
 
Svi potencijalni istraživači, članovi tima, dužni su imati ažurirane podatke u javnim korisničkim profilima Google Scholar, 
ORCID i Publons, te ažuriran popis radova u bazi Hrvatske znanstvene bibliografije (bib.irb.hr). Vanjski članovi istraživačkog 
tima dužni su imati ažurirane podatke u Google Scholar-u.  
 
U slučaju nepotpunih podataka, prijava projekta neće biti razmatrana. 
 
Prijave nije potrebno otisnuti i poslati poštom. Prijave se podnose na engleskom jeziku.  

 
VREDNOVANJE PROJEKATA 

VII. 
Rektorica Sveučilišta u Rijeci imenovat će  međunarodne recenzentske timove od tri (3) člana rukovodeći se načelom 
zastupljenosti svih polja unutar znanstvenog područja. Zastupljenost predstavnika polja usklađuje se sa poljima kojima 
pripadaju projektne prijave. Zadaće recenzenata su:   
- vrednovati kvalitetu projektnih prijedloga s obzirom na kriterije iz Poziva za dostavu projektnih prijedloga (opći kriteriji) i 

Odluke o objavi poziva za dostavu projektnih prijedloga sastavnice (posebni kriteriji) 
- evaluirati godišnja i završna izvješća o tijeku istraživanja i trošenju financijskih sredstava projekata odobrenih za 

financiranje. 
 
Rektorica Sveučilišta u Rijeci imenovati će Povjerenstvo za vrednovanje i praćenje realizacije ZIP UNIRI (u nastavku: 
Povjerenstvo). Povjerenstvo čine prodekani za znanost svih sastavnica koje sudjeluju u godišnjem projektnom ciklusu. 
Povjerenstvo se sastoji od najmanje tri člana. Iznimno, u slučaju da se u godišnji projektni ciklus uključe manje od tri 
sastavnice, članove Povjerenstva čine prorektor za znanost Sveučilišta i čelnik sastavnice.  
Zadaće povjerenstva su: 
- na osnovu rezultata recenzijskog postupka sastaviti rang liste i izvršiti odabir projektnih prijedloga za financiranje 
- izraditi Izvješće te dostaviti Rektorici prijedlog Odluke o prihvaćanju i financiranju projekata 
- na osnovu rezultata evaluacije godišnjih i završnih izvješća projekata koje provode recenzenti, podnijeti Izvješće Rektorici 

o tijeku istraživanja i trošenju financijskih sredstava projekata odobrenih za financiranje. 
 
Odluku o prihvaćanju i financiranju znanstvenog projekta donosi Rektorica. 
 
Tijekom istraživačkog ciklusa, za tumačenje eventualnih nejasnoća, zaduženi su koordinatorica aktivnosti na FMTU i Ured za 
znanost Sveučilišta.  
 



Kriteriji za vrednovanje projekata 
Prilikom odabira projekata za financiranje, Povjerenstvo Sveučilišta rukovodit će se ovim kriterijima: 
1. znanstvena kvaliteta i relevantnost istraživanja: relevantnost i aktualnost teme, kvaliteta i inovativnost istraživačkog 

plana, kompetitivnost projektnog prijedloga u odnosu na već postojeća istraživanja iste tematike, kvaliteta planirane 
znanstvene produkcije, primjenjivost rezultata istraživanja (ponder: 50) 

2. kvaliteta voditelja projekta i projektnog tima: znanstvena kompetentnost voditelja i istraživačkog tima, doktorati vezani 
uz temu istraživanja (ponder: 20) 

3. izvedivost projektnog prijedloga: plan istraživanja i objavljivanja radova, diseminacija rezultata, mobilnost istraživača 
(ponder: 10) 

4. uključenost doktoranada doktorskih studija fakulteta u istraživački tim (ponder: 10) 
5. zastupljenost istraživača sa drugih sastavnica Sveučilišta i zastupljenost istraživača sa inozemnih znanstveno-

istraživačkih institucija u projektnom timu (ponder 10). 
 
Kriteriji za ocjenjivanje projekata razrađeni su u Naputku za ocjenu projekata i pripadajućem obrascu.  
 

IZVJEŠTAVANJE O TIJEKU PROJEKTA 
VIII. 

Obveza je voditelja projekta upravljati istraživanjem sukladno predloženom Planu istraživanja i Financijskom planu.   
 
Voditelj projekta podnosi Godišnje izvješće o radu na projektu, u kojem referira o realizaciji ciljeva istraživanja planiranih za tu 
godinu. U slučaju odstupanja, argumentira razloge i iznosi prijedlog za nastavak rada. Izvješćem treba obuhvatiti sve 
istraživače, članove tima. Objavljeni znanstveni rad istraživača u osnovi je temeljni dokaz rada i sudjelovanja na projektu. Kod 
mlađih istraživača voditelj posebno ocjenjuje u kojoj su mjeri istraživali u području koje im je prilikom prijave projekta definirano 
kao njihovo područje istraživanja.  
 
U slučaju neispunjavanja obveza predviđenih planom istraživanja (izostanak objave znanstvenih radova s rezultatima 
istraživanja) istraživač neće moći navoditi rad na predmetnom projektu u listi svojih referenci. 
 
Ukoliko dođe do odstupanja u strukturi utrošenih sredstava u odnosu na planiranu, financijskom dijelu Izvješća treba priložiti 
obrazloženje. 
 
Izvještavanje o tijeku projekta vrši se putem Godišnjih i Završnog izvješća. Godišnje izvješće podnosi se na kraju prve i druge 
godine i obuhvaća sve planirane aktivnosti. Završno izvješće podnosi se po isteku tri godine. Istekom tri godine moraju biti 
postignuti svi planirani rezultati istraživanja. 
 

TRAJANJE NATJEČAJA 
VIII. 

Natječaj je otvoren od dana objave na mrežnim stranicama Fakulteta i Sveučilišta a traje kako je navedeno u Pozivu Rektorice 
za dostavu projektnih prijedloga u svrhu financiranja znanstveno-istraživačkih projektnih inicijativa Sveučilišta u Rijeci (ZIP-
UNIRI). 
 

Zapisničarka: Maja Juračić, dipl. iur. 

                Dekanica 

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


