
 

ZNANSTVENO VIJEĆE 

Zagreb, 22.11. 2016.  

 

ZAPISNIK 

56. sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja je održana u 

utorak, 22.11.2016. s početkom u 11:00 sati 

 

Nazočni članovi Znanstvenog vijeća: Snježana Boranić Živoder, Zoran Klarić, Sanda Čorak, Goran Kos, 

Ivan Kožić, Renata Tomljenović, Damir Krešić, Ivo Kunst, Jasenka Kranjčević, Neven Ivandić, Izidora 

Marković Vukadin, Davor Krasić 

Nenazočni članovi Znanstvenog vijeća: Irena Ateljević, Horak Siniša,  

Ostali nazočni: Ksenija Tokić, Dubravko Milojević  

 

Predsjednica je utvrdila da postoji kvorum te predložila sljedeći  

Dnevni red: 

1. Prihvaćanje zapisnika s 55. sjednice Znanstvenog vijeća 

2. Prihvaćanje dnevnog reda 

3. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor na radno mjesto znanstveni suradnik (1 

izvršitelj/ica) i odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja i izbor kandidata 

4. Produženje ugovora o radu na određeno vrijeme od jedne godine na radnom mjestu 

znanstveni savjetnik u trajnom zvanju – dr. sc. Siniša Horak  

 

Zaključci po točkama: 

Ad.1.  

Zapisnik s 55. sjednice ZV je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad.2. 

Dnevni red sjednice ZV je jednoglasno prihvaćen. 

  

Ad 3.  

Institut za turizam zaprimio je 21.11.2016. godine Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja od 

27. listopada 2016. godine (Klasa: 640-02/16-04/00080; Urbroj: 533-19-16-0004) za raspisivanje 

javnog natječaja za jedno (1) znanstveno radno mjesto 'znanstveni suradnik' temeljem dodjele tzv. 

razvojnih koeficijenata. Otvaranje novog razvojnog radnog mjesta 'znanstveni suradnik' u Institutu za 

turizam usklađeno je s prioritetima Strateškog plana Instituta za turizam u kojem se jasno ističe 

multidisciplinarnost područja turizma, te sukladno tome i potreba za zapošljavanjem znanstvenika 

specijaliziranih u različitim poljima i granama važnim za promatranje i izučavanje turizma. Pored toga, 

a kao najvažniji strateški cilj postoji potreba ispunjavanja uvjeta reakreditacije Instituta vezane 



 

upravo za ljudske resurse, tj. potreban broj znanstvenika. Sukladno navedenom, Znanstveno vijeće 

jednoglasno donosi  

Odluku 

o raspisivanju natječaja za izbor na znanstveno radno mjesto 'znanstveni suradnik temeljem 

dodjele tzv., razvojnih koeficijenata - znanstveni suradnik u znanstvenom području 

interdisciplinarnih znanosti – polje geografija- 1 izvršitelj 

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.  

 
Jednoglasno je donesena i  

Odluka 

o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja i izbor kandidata 

I. Imenuje se Povjerenstvo u sastavu:  

1. dr. sc. Zoran Klarić, predsjednik 

2. dr.sc. Jasenka Kranjčević, član  

3. dr.sc. Siniša Horak, član.  

 

Ad. 4. 

Dr. sc. Siniša Horak zaposlen na neodređeno vrijeme na radnom mjestu 'znanstveni savjetnik u 

trajnom zvanju' u Institutu za turizam, navršio je 65 godina starosti te je sukladno zakonskim 

odredbama koncem godine trebao otići u mirovinu. Temeljem Odluke Znanstvenog vijeća od 

12.07.2016., a sukladno Odluci i Rješenju Ustavnog suda broj: U-I-5578/2013 i U-I-3633/2014. od 

18.7.2014. godine kojom je Ustavni sud utvrdio da se na znanstvene savjetnike koji su na dan 

30.07.2013. godine bili u trajnom zvanju,  primjenjuju odredbe Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 

visokom obrazovanju koji je vrijedio do 30.07.2013. godine podnesena je molba Ministarstvu 

znanosti, obrazovanja i sporta da se dr. sc. Siniši Horaku produlji radni odnos na određeno vrijeme od 

godine dana, tj. od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine.  

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdalo je 06.09.2016. godine (Klasa: 640-02/16-04/00125; 

Urbroj: 533-10-16-0002) suglasnost o produljenju ugovora o radu dr. sc. Siniši Horaku nakon 65 

godina života na određeno vrijeme od jedne godine, tj. od 01. siječnja 2017. do 31.12.2017. godine. 

Znanstveno vijeće jednoglasno donosi odluku da se sukladno iznesenom, s dr. sc. Sinišom Horak 

sklopi  ugovor o radu na radnom mjestu znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju na određeno 

vrijeme od jedne godine, s početkom rada od 01.01.2017. do zaključno 31.12.2017. godine. 

 

 

Zapisničar:      Predsjednica ZV: 

Dr. sc. Izidora Marković Vukadin, v.r.   Dr. sc. Renata Tomljenović, v.r. 

 


