
 
 
 
ZNANSTVENO VIJEĆE 
08.04.2022. 

 
ZAPISNIK 

 
47. sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja je održana 

08.04.2022. s početkom u 10.00 h 
 
Prisutni:, I. Beroš (online), S. Boranić-Živoder (online), H. Carić (online), S. Čorak, M. Gjurašić, N. Ivandić, 
Z. Klarić, G. Kos, J. Kranjčević, D. Krasić, D. Krešić, I. Kunst, I. Marković Vukadin (online), H. Mataković, 
R. Tomljenović (15/18) 
 
Izostali: I. Ateljević, I. Kožić, J. Mikulić (3/18) 
 
Sjednica je održana u dvorani Instituta za turizam te online, putem Zoom aplikacije. 
 
Utvrđuje se da je sjednici nazočan dovoljan broj članova ZV za donošenje odluka. 
 
Prijedlog dnevnog reda je jednoglasno prihvaćen. 
 
Dnevni red: 

1. Prihvaćanje dnevnog reda, 
2. Prihvaćanje zapisnika sa 46. sjednice Znanstvenog vijeća, 
3. Razmatranje izvješća Povjerenstva za provedbu postupka i izbor kandidata po raspisanom 

natječaju za izbor na znanstveno radno mjesto 'znanstveni suradnik' u području društvenih 
znanosti, polje ekonomije na neodređeno vrijeme, 

4. Razmatranje potrebe produljenja ugovora o radu nakon navršenih 65 godina života za dr. sc. 
Sandu Čorak, znanstvenu savjetnicu u trajnom zvanju sukladno Odluci i Rješenju Ustavnog suda 
broj: U-I-5578/2013 i U-I-3633/2014. od 18.7.2014. godine (NN 101/2014.) i 

5. Razno 
 
Zaključci po točkama: 

 

Ad.1. Prihvaćanje dnevnog reda 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad.2. Prihvaćanje zapisnika s 46. sjednice Znanstvenog vijeća 

Zapisnik 46. sjednice ZV-a je jednoglasno prihvaćen. 

 



 
 
 
 
Ad 3. Razmatranje izvješća Povjerenstva za provedbu postupka i izbor kandidata po raspisanom 
natječaju za izbor na znanstveno radno mjesto 'znanstveni suradnik' u području društvenih znanosti, polje 
ekonomije na neodređeno vrijeme. 

Predsjednica Povjerenstva, dr. sc. Sanda Čorak, obavijestila je prisutne da je na natječaj “znanstveni 
suradnik iz područja društvenih znanosti – polje ekonomija“ zaprimljena samo jedna prijava, a 
Povjerenstvo je ustanovilo da je prijavljena kandidatkinja dr. sc. Sanela Grujo Vrkljan poslala sve tražene 
dokumente te da ispunjava sve formalne uvjete natječaja.  

Povjerenstvo je zaključilo kako dr. sc. Sanela Grujo Vrkljan u potpunosti udovoljava formalnim uvjetima 
natječaja te je donijelo jednoglasnu odluku da se Znanstvenom vijeću i ravnatelju Instituta predloži da se 
na radno mjesto “znanstveni suradnik iz područja društvenih znanosti – polje ekonomija“, uz probni rad 
od 6 mjeseci, zaposli kandidatkinja dr. sc. Sanela Grujo Vrkljan.  

Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka i izbor kandidata po raspisanom natječaju za izbor na radno 
mjesto “znanstveni suradnik iz područja društvenih znanosti – polje ekonomija“ je jednoglasno 
prihvaćeno. 

 
Ad. 4. Razmatranje potrebe produljenja ugovora o radu nakon navršenih 65 godina života za dr. sc. 
Sandu Čorak, znanstvenu savjetnicu u trajnom zvanju sukladno Odluci i Rješenju Ustavnog suda broj: U-
I-5578/2013 i U-I-3633/2014. od 18.7.2014. godine (NN 101/2014.)  

Temeljem obrazloženja, predsjednik Znanstvenog vijeća prof. dr. sc. Goran Kos predlaže članovima 
Znanstvenog vijeća da se prihvati zamolba dr. sc. Sande Čorak o produljenju ugovora o radu nakon 
navršenih 65 godina života, na određeno vrijeme od godine dana.  

Zamolba o produljenju ugovora o radu nakon navršenih 65 godina života za dr. sc. Sandu Čorak, 
znanstvenu savjetnicu u trajnom zvanju je jednoglasno prihvaćena.  

 
Ad. 5. Razno 

Za radno mjesto “znanstveni suradnik iz područja društvenih znanosti – polje ekonomija“, na koje je 
jednoglasno odabrana kandidatkinja dr. sc. Sanela Grujo Vrkljan, formirana je Komisija za praćenje 
probnog rada u roku od 6 mjeseci, s početkom od 2. svibnja 2022., sa sljedećim članovima:  

• dr. sc. Sanda Čorak – predsjednica komisije 
• dr. sc. Snježana Boranić-Živoder – članica komisije 
• dr. sc. Ivo Kunst – član komisije 

Ravnatelj doc. dr. sc. Damir Krešić obavijestio je prisutne da u ovom trenutku nema ključnih odluka vezano 
za Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.  

Dr. sc. Neven Ivandić informirao je prisutne o potpisivanju Sporazuma o suradnji između Instituta za 
turizam, Ministarstva turizma i sporta te Ministarstva znanosti i obrazovanja. Radi se o projektu koji se 



 
 
 
sastoji od izrade regionalnih satelitskih računa održivog turizma. Dovršetak projekta je u lipnju 2026. 
godine. 

Dr. sc. Matina Gjurašić izvijestila je o prijavljenom projektu, zajedno sa švicarskim sveučilištem, na HRZZ 
natječaj za financiranje hrvatskog dijela švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata. Rezultati natječaja se 
očekuju. 

 
 

Sjednica je završila u 10.30 h. 

 

 

Zapisničarka 
 

 

 Predsjednik ZV 
 

 
 

Lidija Nujić  prof. dr. sc. Goran Kos, dipl. ing. prom. 
 

 

 


