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Opatija, 19. lipnja 2020. 

ZAPISNIK 
sa 41. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća 

održane dana 19. lipnja 2020. godine elektroničkim putem 
 

 
DNEVNI RED 

1.  
Odluka o prijedlogu članova u Izborno povjerenstvo za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, u 2020. godini za mandatno razdoblje ak. god. 
2020./2021. i 2021./2022. 

 
41. izvanredna sjednica Fakultetskoga vijeća održana je dana 19. 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 19. lipnja 2020. godine do 15,00 sati. 
Članovi Fakultetskog vijeća očitovali su se u roku te je jednoglasno prihvaćena sljedeća Odluka: 

AD 1. 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), članka 5. Pravilnika o provedbi izbora za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i 
studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci od 26. travnja 2018. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
provedbi izbora za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica 
Sveučilišta u Rijeci od 26. ožujka 2020. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 41. 
sjednici, održanoj 19. lipnja 2020. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o prijedlogu članova u Izborno povjerenstvo za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, u 2020. godini za mandatno razdoblje ak. god. 2020./2021. i 2021./2022. 

I. 
Predlažu se dva člana i zamjenici predloženih članova u Izborno povjerenstvo za provedbu studentskih izbora za Studentski 
zbor Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, u 2020. godini za mandatno razdoblje ak. god. 2020./2021. i 
2021./2022., kako slijedi: 

1. izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović, 
(zamjenik: izv. prof. 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.  
 


