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Opatija, 17. rujna 2020. 

 
ZAPISNIK  

sa 44. sjednice Fakultetskog vijeća,  održane u 
četvrtak, 17. rujna 2020. godine, s početkom u 9,00 sati, putem Microsoft Teams-a 

 

SJEDNICU SAZVALA 
prof. dr. sc. Dora 
Smolčić Jurdana, 
dekanica 

VODITELJICA 
prof. dr. sc. Dora 
Smolčić Jurdana, 
dekanica 

ZAPISNIČARKA Maja Juračić, dipl. iur. 

NAZOČNI ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA: izv. prof. dr. sc. Romina Alkier, izv. prof. dr. sc. Lidija Bagarić, prof. dr. sc. Tea 
Baldigara, doc. dr. sc. Suzana Bareša, izv. prof. dr. sc. Lorena Bašan, prof. dr. sc. Nevenka Blažević, doc. dr. sc. Siniša Bogdan, doc. 
dr. sc. Brigita Bosnar-Valković, doc. dr. sc. Tomislav Car, doc. dr. sc. Marta Cerović, izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar, doc. dr. sc. Daniel 
Dragičević, prof. dr. sc. Vlado Galičić, prof. dr. sc. Daniela Gračan, doc. dr. sc. Maja Gregorić, doc. dr. sc. Hrvoje Grofelnik, doc. dr. sc. 
Sabina Hodžić, doc. dr. sc. Ivana Ivančić, doc. dr. sc. Marija Ivaniš, prof. dr. sc. Slobodan Ivanović, prof. dr. sc. Sandra Janković, izv. 
prof. dr. sc. Adriana Jelušić, izv. prof. dr. sc. Goran Karanović, prof. dr. sc. Greta Krešić, izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić, doc. 
dr. sc. Marina Laškarin Ažić, izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić, prof. dr. sc. Suzana Marković, dr. rer. nat. Krešo Mihalinčić, doc. dr. sc. 
Krešimir Mikinac, izv. prof. dr. sc. Ines Milohnić, izv. prof. dr. sc. Dolores Miškulin, prof. dr. sc. Edna Mrnjavac, prof. dr. sc. Elvis 
Mujačević, doc. dr. sc. Maja Nikšić Radić, prof. dr. sc. Nadia Pavia, izv. prof. dr. sc. Marko Perić, izv. prof. dr. sc. Ljubica Pilepić 
Stifanich, doc. dr. sc. Marina Perišić Prodan, doc. dr. sc. Katarina Poldrugovac, izv. prof. dr. sc. Elena Rudan, doc. dr. sc. Nataša 
Slavić, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta, prof. dr. sc. Christian Stipanović, prof. dr. sc. Mislav 
Šimunić, izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić, Denis Turalija, mag. oec., izv. prof. dr. sc. Dubravka Vlašić, izv. prof. dr. sc. Ana –
Marija Vrtodušić Hrgović, izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel, mr. sc. Vedran Zubović, Natali Suštar Maša Trinajstić, Laura Valentić, 
 
ODSUTNI ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA: doc. dr. sc. Josipa Cvelić Bonifačić, doc. dr. sc. Ana Čuić Tanković, doc. dr. sc. 
Jelena Đurkin Badurina, prof. dr. sc. Dragan Magaš, prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić, Katarina Bosanac, Jure Bulović,  Ivan 
Butković, Paula Dropulić, Paula Petrinec, Vanessa Peruničić, Nina Radulović, Helena Rogulj,  
 
Utvrđuje se da je na sjednici prisutno više od polovine članova Fakultetskog vijeća. Fakultetsko vijeće ima kvorum potreban za 
donošenje valjanih odluka. 
 
Dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, otvorila je  44. sjednicu Fakultetskog vijeća. 
 

D N E V N I  R E D 

1.  Usvajanje Zapisnika sa 42. i 43. sjednice Fakultetskog vijeća 

2.  Usvajanje Dnevnog reda 44. sjednice Fakultetskog vijeća 

3.  Informacije Dekanice 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

4.  Informacije o sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

5.  Studentska pitanja 
Izvjestitelji: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić i predsjednica Studentskog zbora, Paula Dropulić 

6.  
Izbor nastavnika i suradnika  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora trajno zvanje za 
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znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu kvantitativna ekonomija 
2. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno područje 

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

društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu financije  
4. izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, 

znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu marketing 

7.  

Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za ocjenu predavanja postavljenih na mrežnim stranicama Fakulteta 
kao nastavni tekst  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. dr. rer. nat. Krešo Mihalinčić, viši predavač 

8.  
Odluke o imenovanju predstojnika zavoda i voditelja katedri: 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. Voditelj Zavoda za računovodstvo – razrješenje  

9.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
 
 1. Izvedbeni plan nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) „Poslovna ekonomija u 

turizmu i ugostiteljstvu“ za 2020. / 2021. akademsku godinu 
2. Odluka o imenovanju mentora  - Irena Šker 
3. Odluka o imenovanju mentora i komentora – Hana Paleka 

10.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
 
1. Izvedbeni plan nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) „Menadžment održivog 
razvoja“ za 2020. / 2021. akademsku godinu  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
2. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za obranu 
doktorske disertacije doktorandice Lahorke Halmi  
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
3. Odluka o prestanku komentorstva izv. prof. dr. sc. Zrinki Zadel  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
4. Očitovanje Vijeća sveučilišnog doktorskog studija Menadžment održivog razvoja na negativno izvješće mentora i 
očitovanje doktorandice mr. sc. Ane Periše o istome, sa prijedlogom Odluke o obustavljanju/ nastavku postupka za 
stjecanje doktora znanosti i statusu studenta 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
5.  Odluka o imenovanju mentora  

1. mr. sc. Ana Periša 
2.  Damir Magaš 

Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

11.  

Poslijediplomski specijalistički sveučilišni studij „Zdravstveni  turizam“ 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. Odluka o izmjenama i dopunama studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija 
„Zdravstveni turizam“  koje se ne prijavljuju Povjerenstvu za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa 
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Sveučilišta u Rijeci i Senatu 
 
2. Odluka o produženju roku završetka studija za studente poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija 
„Zdravstveni turizam“ koji su studij upisali 2015. / 2016. akademskoj godini 

12.  Razno 

 
 

AD 1. Usvajanje Zapisnika sa 42. i 43. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Zapisnici  sa 42. i 43. sjednice Fakultetskog vijeća usvojeni su bez primjedbi. 
 

AD 2. Usvajanje Dnevnog reda 44. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Dnevni red 44. sjednice Fakultetskog vijeća usvojen je bez primjedbi. 
 

AD 3. Informacije Dekanice 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, izvijestila je Fakultetsko vijeće o sljedećem: 
 
- Od posljednje sjednice Fakultetskog vijeća,  održane u srpnju 2020. godine dovršeni su radovi na uređenju 2. kata stare zgrade  
Fakulteta te je prostor opremljen namještajem. U nove kabinete rasporedit će se redoviti profesori i članovi šire uprave. Preostala 
slobodna mjesta u novim kabinetima prepuštaju se budućoj dekanici za raspodjelu. 
 
- U novoizgrađenom aneksu Fakulteta izvršena je montaža namještaja i preseljena Knjižnica i time je novoizgrađeni prostor potpuno 
opremljen za korištenje. 
 
- Sukladno najavi s otvorenja aneksa zgrade Fakulteta, kojem je prisustvovala bivša ministrica, izvršeni su razgovori i u očekivanju smo 
financijske podrške Primorsko-goranske županije. 
 
- Slijedom realiziranog projekta izgradnje a kao njegova završna faza, u tijeku su aktivnosti na reguliranju međuvlasničkih odnosa sa 
Sveučilištem u Rijeci. 
 
- Na poziv za prijavu znanstvenih projekata u suradnji Sveučilišta u Rijeci i Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 
zaprimljene su dvije prijave i obje su dobile pozitivne ocjene recenzenata. 
 
- Dekanica je navela da sa završetkom akademske godine u mirovinu odlazi prof. dr. sc. Nevenka Blažević, koju je posebno pozdravila 
i zahvalila za doprinos koji je dala Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu tijekom svog dugogodišnjeg rada. 
 
- U koordinaciji s novoizabranom dekanicom prof. dr. sc. Sandrom Janković u tijeku su intenzivne pripreme na organizaciji nastave u 
akademskoj godini 2020./2021. o čemu će svi biti informirani. 
 

AD 4. Informacije o sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Dekanica prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, izvijestila je Fakultetsko vijeće o sadržaju 44. sjednice Senata održane 21. srpnja 2020. 
godine. 
 
Zapisnici sa sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci dostupni su na službenim stranicama Sveučilišta u Rijeci. 
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AD 5. Studentska pitanja 
Izvjestitelji: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić i predsjednica Studentskog zbora, Paula Dropulić 
 
Prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić obavijestila je članove Fakultetskog vijeća da su u tijeku studentski izbori za izbor 
studentskih predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci 2020, te će se prvi 
krug glasovanja održati 21. rujna 2020. godine od 08:00 do 20:00 sati a drugi krug glasovanja   – 23. rujna 2020. godine od 08:00 do 
20:00 sati. Studentski izbori bit će održani neposrednim glasovanjem putem online Informacijskog sustava za elektroničko glasovanje 
na www.izbori.sz.uniri.hr sukladno uputama Izbornog povjerenstva Sveučilišta. 
 

AD 6. Izbor nastavnika i suradnika  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora trajno zvanje za znanstveno 
područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu kvantitativna ekonomija 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Christian Stipanović 
 
Na temelju članaka 93. i 95. 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. Statuta Sveučilišta u Rijeci (pročišćeni tekst od 5. 
lipnja 2018. godine), članaka 29. i 46. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (pročišćeni tekst od 30. listopada 
2015. godine) i članaka 5. i 11. 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), Fakultetsko 
vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 44. sjednici, održanoj dana 17. rujna 2020. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
I. 

Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog 
profesora u trajno zvanje za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu kvantitativna 
ekonomija, u radni odnos na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 

II. 
Prof. dr. sc. Suzana Marković izabire se u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju 
za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu kvantitativna ekonomija. 

III. 
Ova Odluka dostavlja se Senatu Sveučilišta u Rijeci na potvrdu. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
2. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno područje društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu marketing 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Dragan Magaš 
 
Na temelju članaka 93. i 95. 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. Statuta Sveučilišta u Rijeci - pročišćeni tekst od 
2. listopada 2019. godine, članaka 29. i 46. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. 
listopada 2015. godine, članaka 5. i 11. 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, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 44. sjednici, održanoj dana 17. rujna 2020. godine, donijelo je 
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ODLUKU 
I. 

Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog 
profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu marketing,  u radni odnos na 
neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 

II. 
Izv. prof. dr. sc. Lorena Bašan izabire se u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno 
područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu marketing. 

III. 
Ova Odluka dostavlja se Senatu Sveučilišta u Rijeci na potvrdu. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
3. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu financije  
Izvjestitelj: izv. prof. dr. sc. Marko Perić 
 
Na temelju članaka 93. i 95. 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. Statuta Sveučilišta u Rijeci (pročišćeni tekst od 5. 
lipnja 2018. godine), članaka 29. i 46. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (pročišćeni tekst od 30. listopada 
2015. godine) i članaka 5. i 11. 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), Fakultetsko 
vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 44. sjednici, održanoj dana 17. rujna 2020. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
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 financije, u radni odnos na 
neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 

II. 
Doc. dr. sc. Sabina Hodžić  bira se u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno 
područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu financije. 

III. 
Sva prava i obveze koje proizlaze iz ove Odluke utvrditi će se Ugovorom o radu. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. listopada 2020. godine. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
4. izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno 
polje ekonomije, znanstvenu granu marketing 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić 
 
Na temelju članaka 43. 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 i 131/17), članka 84. Statuta Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 
5. lipnja 2018. godine i 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 44. sjednici, održanoj dana 17. rujna 2020. 
godine, donijelo je  
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ODLUKU 

I. 
Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta  iz znanstvenog područja 
društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane marketing, u radni odnos na određeno vrijeme i  s punim radnim 
vremenom – 1 izvršitelj/ica. 

II. 
Dora Župan bira se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja 
ekonomije, znanstvene grane marketing, na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom. 

III. 
Za mentora Dore Župana imenuje se izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić. 

IV. 
Sva prava i obveze koje proizlaze iz ove Odluke, utvrdit će se ugovorom o radu. 

V. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 7. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za ocjenu predavanja postavljenih na mrežnim stranicama Fakulteta kao 
nastavni tekst  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. dr. rer. nat. Krešo Mihalinčić, viši predavač 
 
Na temelju članka 6. Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja 
(„Narodne novine“, broj 122/17) te 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 44. sjednici, održanoj dana 17. rujna 
2020. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o imenovanju povjerenstva za ocjenu predavanja postavljenih na mrežnoj stranici kao nastavnog teksta 

I. 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predavanja  dr. rer. nat. Kreše Mihalinčića iz kolegija „Financijska matematika“  i  kolegija „ 
Aktuarska matematika“ na preddiplomskom sveučilišnom studiju,  postavljenih na mrežnoj stranici Fakulteta za menadžment u turizmu 
i ugostiteljstvu kao nastavnog teksta, u sastavu: 

1. prof. dr. sc. Dean Crnković - predsjednik Povjerenstva 
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci, 

2. prof. dr. sc. Sanja Rukavina – članica 
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci, 

3. doc. dr. sc. Ivana Slamić  - članica 
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci. 

II. 
Povjerenstvo je u razumnom roku dužno ocijeniti predavanja iz prethodne točke ove Odluke, u svrhu procjene ispunjavanja kriterija 
nastavnog doprinosa za izbor u znanstveno-nastavno zvanje, prema Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti 
u postupku izbora u nastavna zvanja („Narodne novine“, broj 122/17). 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 8. Odluke o imenovanju predstojnika zavoda i voditelja katedri: 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
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1. Voditelj Zavoda za računovodstvo – razrješenje  
 
Na temelju članaka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine,  
dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana i Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 44. sjednici, 
održanoj dana 17. rujna 2020. godine, donosi 
 

ODLUKU 
I. 

Prof. dr. sc. Sandra Janković razrješava se dužnosti predstojnika Zavoda za računovodstvo zaključno s danom 30. rujna 2020. 
godine. 

II 
Stupanjem na snagu ove Odluke ukida se Odluka (KLASA: 013-03/18-01/12, URBROJ: 2156/24-18-04-01), od 09. listopada 2018. 
godine. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 9. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
 
 1.Izvedbeni plan nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) „Poslovna ekonomija u turizmu i 
ugostiteljstvu“ za 2020. / 2021. akademsku godinu 

 
Materijali za navedenu točku nalaze se na linku: https://cloud.fthm.hr:1996/sharing/iju5X1iko   kao prilog ovom Hodogramu.  
                                

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 

2. Odluka o imenovanju mentora Ireni Šker 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu- pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, 
URBROJ: 2156-24-15-02-02) od 30. listopada 2015. godine, sukladno člancima 6., 17. i 42. st. 2.  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, na prijedlog Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog 
studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 44. 
sjednici, održanoj dana 17. rujna  2020. godine donosi 
  

ODLUKU  
o imenovanju mentora  

na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju ,,Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu" 
I. 

Ovom odlukom u akademskoj godini 2019. / 2020. imenuje se mentor studentici Ireni Šker, univ. spec. oec.  (m. b. 71DR19) na 
poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu".  

II. 
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Suzana Marković  (znanstvena grana: kvantitativna ekonomija) sa Sveučilišta u  Rijeci, 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.   

III. 
Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se sa danom njenog donošenja.  
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 

https://cloud.fthm.hr:1996/sharing/iju5X1iko
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3. Odluka o imenovanju mentora i komentora Hani Paleka 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu- pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, 
URBROJ: 2156-24-15-02-02) od 30. listopada 2015. godine, sukladno člancima 6., 17. i 42. st. 2.  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, na prijedlog Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog 
studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na__. 
sjednici, održanoj dana 17. rujna  2020. godine donosi 
 

ODLUKU 
o imenovanju mentora i komentora 

na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju ,,Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu" 
I. 

Ovom odlukom u akademskoj godini 2019. / 2020. imenuje se mentor i komentor studentici Hani Paleka (m. b. 70DR19) na 
poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu".  

II. 
Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Goran Karanović (znanstvena grana: financije) sa Sveučilišta u Rijeci, Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.  
Za komentoricu se imenuje doc. dr. sc. Maja Nikšić Radić (znanstvena grana: međunarodna ekonomija) sa Sveučilišta u  Rijeci, 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.    

III. 
Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se sa danom njenog donošenja.  
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 

AD 10. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
 
1. Izvedbeni plan nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) „Menadžment održivog 
razvoja“ za 2020. / 2021. akademsku godinu  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Materijali za navedenu točku nalaze se na linku: https://cloud.fthm.hr:1996/d/f/575542933233643632   kao prilog ovom Hodogramu. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
2. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za obranu 
doktorske disertacije doktorandice Lahorke Halmi  
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
Sukladno čl. 116. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 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), čl. 67. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst (KLASA: 011-01/18-
01/13, URBROJ: 2170-57-01-18-2) od 05. lipnja 2018. godine i čl. 6., 21. i 23. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima 
(doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-
01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018, na prijedlog Vijeća doktorskog studija Menadžment održivog razvoja, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 44. sjednici, održanoj 17. rujna 2020. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije 

i imenovanju Povjerenstva za obranu doktorske disertacije 
I. 

Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije studentice Lahorke Halmi (matični broj:38MOR13), polaznice 
poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja, pod nazivom „Harmonizacija sustava 

https://cloud.fthm.hr:1996/d/f/575542933233643632
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izvještavanja o održivosti u hotelijerstvu" “ izrađenu pod mentorstvom  dr. sc. Milene Peršić, znanstvene savjetnice i 
komentorice doc. dr. sc. Katarine Poldrugovac, te se imenuje Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije, u sastavu:  
 
1. prof. dr. sc. Sandra Janković, predsjednica  
        Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
2. prof. dr. sc. Lorena Mošnja Škare, članica 
        Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“  
3. izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić, članica 
        Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

II. 
Javna obrana doktorske disertacije održat će se 30. rujna 2020. godine s početkom u 10,00 sati u dvorani AIII Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 
Ukoliko zbog situacije uzorkovane pandemijom COVID-19 virusa i nemogućnosti javnih okupljanja, a u skladu s preporukama 
nadležnih institucija o održavanju nastavnih procesa na daljinu, obrana doktorata neće biti moguća u zgradi Fakulteta, ista će se 
održati online dana 30. rujna  2020. godine s početkom u 10,00 sati, uz suglasnost doktorandice i članova Povjerenstva.  

III. 
Zapisnik na obrani vodit će asistentica Ema Petaković. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
3. Odluka o prestanku komentorstva izv. prof. dr. sc. Zrinki Zadel  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu- pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, 
URBROJ: 2156-24-15-02-02) od 30. listopada 2015. godine, sukladno člancima 6., 17. i 42. st. 2.  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, na prijedlog Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog 
studija „Menadžment održivog razvoja“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 44. sjednici, održanoj 
dana 17. rujna  2020. godine donosi 
 

ODLUKU 
o prestanku komentorstva 

na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju ,,Menadžment održivog razvoja " 
I. 

Rješavajući po zahtjevu imenovane komentorice izv. prof. dr. sc. Zrinke Zadel, ovom odlukom utvrđuje se prestanak statusa komentora 
izv. prof. dr. sc. Zrinki Zadel studentici Sonji Lovrentjev (m. b. 46MOR13) polaznici poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija 
„Menadžment održivog razvoja“.  

II. 
Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se sa danom njenog donošenja.  
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
4. Očitovanje Vijeća sveučilišnog doktorskog studija Menadžment održivog razvoja na negativno izvješće mentora i 
očitovanje doktorandice mr. sc. Ane Periše o istome, sa prijedlogom Odluke o obustavljanju/ nastavku postupka za stjecanje 
doktora znanosti i statusu studenta 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu- pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, 
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URBROJ: 2156-24-15-02-02) od 30. listopada 2015. godine, sukladno člancima 6., 17. i 39. st. 3.  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, na prijedlog Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog 
studija „Menadžment održivog razvoja“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na  44. sjednici, održanoj 
dana 17. rujna  2020. godine donosi 
 

ODLUKU 
o odobravanju nastavka postupka za stjecanje doktorata znanosti 

I. 
Studentici mr. sc. Ani Periša (m.b. 22MOR12), polaznici poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Menadžment održivog 
razvoja odobrava se nastavak postupka za stjecanje doktorata znanosti.  

II. 
Ova odluka donesena je nakon što je Vijeće poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Menadžment održivog razvoja, 
zaprimilo i razmotrilo negativni izvješće mentora, te pisano očitovanje studentice o istome, koji su prilog ovoj Odluci. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se  danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
  
 
 
5.  Odluka o imenovanju mentora  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. mr. sc. Ana Periša 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu- pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, 
URBROJ: 2156-24-15-02-02) od 30. listopada 2015. godine, sukladno člancima 6., 17. i 42. st. 2.  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, na prijedlog Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog 
studija „Menadžment održivog razvoja“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 44. sjednici, održanoj 
dana 17. rujna  2020. godine donosi 
  

ODLUKU 
o imenovanju mentora  

na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju ,,Menadžment održivog razvoja " 
I. 

Ovom odlukom u akademskoj godini 2019. / 2020. umjesto imenovane mentorice dr. sc. Ivanke Avelini Holjevac, prof. emeritus, 
imenuje mentor studentici mr. sc. Ani Periša (m. b. 22MOR12) na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju „Menadžment 
održivog razvoja".  

II. 
Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović (znanstvena grana: organizacija i menadžment) sa Sveučilišta 
u  Rijeci, Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.   

III. 
Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se sa danom njenog donošenja 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
2.  Damir Magaš 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu- pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, 
URBROJ: 2156-24-15-02-02) od 30. listopada 2015. godine, sukladno člancima 6., 17. i 42. st. 2.  Pravilnika o poslijediplomskim 
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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, na prijedlog Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog 
studija „Menadžment održivog razvoja“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 44. sjednici, održanoj 
dana 17. rujna  2020. godine donosi 
  

ODLUKU 
o imenovanju mentora  

na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju ,,Menadžment održivog razvoja " 
I. 

Ovom odlukom u akademskoj godini 2019. / 2020. imenuje se mentor studentu Damiru Magaš (m. b. 19MOR12) na poslijediplomskom 
sveučilišnom doktorskom studiju „Menadžment održivog razvoja".  

II. 
Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel (znanstvena grana: trgovina i turizam) sa Sveučilišta u  Rijeci, Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.   

III. 
Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se sa danom njenog donošenja.  
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

Ad 12. Poslijediplomski specijalistički sveučilišni studij „Zdravstveni  turizam“ 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. Odluka o izmjenama i dopunama studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija 
„Zdravstveni turizam“  koje se ne prijavljuju Povjerenstvu za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa Sveučilišta u 
Rijeci i Senatu 
 
Na temelju članka 78. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 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 79. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 011-01/15-01/09, 
URBROJ: 2170-57-01-15-1) od 15. veljače 2015. godine i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment  u turizmu i ugostiteljstvu – 
pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, URBROJ: 2156-24-15-02-02) od 30. listopada 2015. godine, na prijedlog Vijeća 
poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija „Zdravstveni turizam“, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu na svojoj 44. sjednici, održanoj 17. rujna 2020. donosi    

 
ODLUKE 

o izmjenama i dopunama studijskog programa  
poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija „Zdravstveni turizam“   

koje se ne prijavljuju Povjerenstvu za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa Sveučilišta u Rijeci i Senatu 
I. 

Usvaja se prijedlog izmjena studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija „Zdravstveni turizam“, 
koje se ne iskazuju postotnom vrijednošću (ne ubrajaju se u postotak izmjene ECTS bodova studijskog programa), kako slijedi:   
Promjena nositelja predmeta: 

r. br. predmet Umjesto nositelja Imenuje se nositelj god./ trimestar ECTS Obavezan / Izborni 

1. 
Upravljanje 
troškovima u 
zdravstvenom 
turizmu 

prof. dr. sc. Milene Peršić 
 

prof. dr. sc. Sandra 
Janković 1. / 1. trimestar 3 O 

za sve polaznike 

2. 
Upravljanje 
kadrovima u 
zdravstvenom 
turizmu 

dr. sc. Vidoja Vujića, 
professor emeritus 

izv. prof. dr. sc. 
Kristina Črnjar 1. / 2. trimestar 3 O 

za sve polaznike 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja. 
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Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 
2. Odluka o produženju roku završetka studija za studente poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija 
„Zdravstveni turizam“ koji su studij upisali 2015. / 2016. akademskoj godini 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, a 
sukladno članku 128. Statuta Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 29. srpnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 44. sjednici održanoj 17. rujna 2020. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o produženju roku završetka studija za studente poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija  

„Zdravstveni turizam“ koji su studij upisali 2015. / 2016. akademskoj godini 
l. 

Studentima poslijediplomskog specijalističkog studija „Zdravstveni turizam“ upisanim u I. i II. godinu studija kroz razdoblje 2015. / 
2016. – 2019. / 2020. akademske godine koji do 27. studenoga 2020. godine ne polože sve propisane ispite, ne dostave ocjenu 
specijalističkog završnog rad i ne obrane specijalistički završni rad, odnosno nisu ostvarili ukupan broj ECTS bodova potrebnih za 
završetak studija, produžuje se rok završetka studija za još jednu akademsku godinu, zaključno do 31. rujna 2021. godine.  

ll. 
Studenti iz točke l. ove Odluke dužni su ponovno upisati ne-položene ECTS bodove. Vrijednost jednog ECTS boda iznosi 35,00 EUR 
(plaćanje u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan uplate). 

lll. 
Protekom roka utvrđenog u točki 1. ove Odluke studentima se neće odobravati produženje roka za završetak studija. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 12. Razno 
 
Pod točkom Razno nije se raspravljalo. 
 
Dekanica se zahvalila prodekanicama, svim djelatnicima FMTU-a, studentima,  Sveučilištu u Rijeci i drugim dionicima koji su dali 
podršku Fakultetu tijekom njenog mandata dekanice, te zaželjela svima puno uspjeha u daljem radu. 
 

Sjednica Fakultetskog vijeća završila je u 9,45 sati.   
 
Zapisničarka: Maja Juračić, dipl. iur., v.r.                                                                                
                           

                    Dekanica 
 
 
Prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, v.r. 

 
 


