
 
 
 
ZNANSTVENO VIJEĆE 
17.5. 2022. 

 
ZAPISNIK 

 
48. sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja je održana 

17. 5. 2022. s početkom u 10.00h 
 
Prisutni:, I. Beroš, S. Boranić-Živoder, H. Carić, S. Čorak, S. Grujo Vrkljan, N. Ivandić, Z. Klarić, G. Kos, 
D. Krešić, I. Kunst, H. Mataković (11/19) 
 
Izostali: I. Ateljević, M. Gjurašić, I. Kožić, J. Kranjčević, D. Krasić,  I. Marković Vukadin, J. Mikulić, R. 
Tomljenović (8/19) 
 
Sjednica je održana u dvorani Instituta za turizam. 
 
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 47. sjednice Znanstvenog vijeća, 
3. Izbor zamjenika/zamjenice predsjednika Znanstvenog vijeća (zamjenici dr. sc. Snježani Boranić-

Živoder mandat od 4 godine istječe 05.07.2022.), 
4. Razmatranje izvješća Povjerenstva za provedbu postupka i izbor kandidata po raspisanom 

natječaju za izbor na znanstveno radno mjesto 'znanstveni suradnik' u području društvenih 
znanosti, (geografija ekonomija) na neodređeno vrijeme, s nepunim radnim vremenom u trajanju 
od 20 sati tjedno, 

5. Izbor predloženog kandidata na znanstveno radno mjesto „znanstveni suradnik“ s nepunim radnim 
vremenom u trajanju od 20 sati tjedno uz probni rad od 6 mjeseci te formiranje Komisije za praćenje 
probnog rada,  

6. Razmatranje i donošenje Pravilnika o reizboru na znanstvena radna mjesta u Institutu za turizam, 
7. Donošenje Odluke o pokretanju postupka reizbora na znanstvena radna mjesta te imenovanje 

Stručnog povjerenstva za znanstvenike u društvenim, interdisciplinarnim i tehničkim znanostima. 
U reizbor ide 8 znanstvenika Instituta za turizam, 

8. Izvješće o novom projektu Satelitski račun održivog turizma Republike Hrvatske na NUTS 1 
(TSSA), te prihvaćanje istog kao internog znanstvenog projekta, 

9. Razmatranje i donošenje sugestija i dopuna/izmjena Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj 
djelatnosti koji se nalazi na e-savjetovanju  
(https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20457) i 

10. Razno 
 
 

Zaključci po točkama: 

 

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20457


 
 
 
Ad.1. Prihvaćanje dnevnog reda 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad.2. Prihvaćanje zapisnika s 47. sjednice Znanstvenog vijeća 

Zapisnik 47. sjednice ZV-a je jednoglasno prihvaćen. 

 
Ad 3.  Izbor zamjenika/zamjenice predsjednika Znanstvenog vijeća (zamjenici dr. sc. Snježani Boranić-
Živoder mandat od 4 godine istječe 05.07.2022.) 

S obzirom na to da zamjenici predsjednika Znanstvenog vijeća dr. sc. Snježani Boranić-Živoder mandat 
od 4 godine istječe 05.07.2022, predsjednik Znanstvenog vijeća prof. dr. sc. Goran Kos, dipl. ing. prom. 
predlaže njezinu ponovnu kandidaturu, što ona prihvaća.  

Dr. sc. Snježana Boranić-Živoder je jednoglasno odabrana za zamjenicu predsjednika Znanstvenog 
vijeća i novi mandat od 4 godine.  

 
Ad. 4. Razmatranje izvješća Povjerenstva za provedbu postupka i izbor kandidata po raspisanom 
natječaju za izbor na znanstveno radno mjesto 'znanstveni suradnik' u području društvenih znanosti, 
(geografija ekonomija) na neodređeno vrijeme, s nepunim radnim vremenom u trajanju od 20 sati tjedno 

Član Povjerenstva, dr. sc. Hrvoje Carić, obavijestio je prisutne da je na natječaj za izbor na znanstveno 
radno mjesto 'znanstveni suradnik' u području društvenih znanosti, (geografija ekonomija) na neodređeno 
vrijeme, s nepunim radnim vremenom u trajanju od 20 sati tjedno zaprimljena samo jedna prijava, a 
Povjerenstvo je ustanovilo da je prijavljeni kandidat dr. sc. Peter Charles Mackelworth poslao sve tražene 
dokumente te da ispunjava sve formalne uvjete natječaja.  

Povjerenstvo je zaključilo kako dr. sc. Peter Charles Mackelworth 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' u području društvenih znanosti, (geografija 
ekonomija) na neodređeno vrijeme, s nepunim radnim vremenom u trajanju od 20 sati tjedno, uz probni 
rad od 6 mjeseci, zaposli kandidat dr. sc. Peter Charles Mackelworth.  

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. 5. Izbor predloženog kandidata na znanstveno radno mjesto „znanstveni suradnik“ s nepunim radnim 
vremenom u trajanju od 20 sati tjedno uz probni rad od 6 mjeseci te formiranje Komisije za praćenje 
probnog rada, 

Na znanstveno radno mjesto “znanstveni suradnik u području društvenih znanosti, (geografija ekonomija) 
na neodređeno vrijeme, s nepunim radnim vremenom u trajanju od 20 sati tjedno“, je jednoglasno odabran 
kandidat dr. sc. Peter Charles Mackelworth te je formirana je Komisija za praćenje probnog rada u roku 
od 6 mjeseci, sa sljedećim članovima:  

• Doc. dr. sc. Jasenka Kranjčević – predsjednica komisije 
• Dr. sc. Izidora Marković Vukadin – članica komisije 
• Dr. sc. Hrvoje Carić – član komisije 

 
Ad. 6. Razmatranje i donošenje Pravilnika o reizboru na znanstvena radna mjesta u Institutu za turizam, 

Pravilnik će se primjenjivati od 1. lipnja 2022. godine, a njime se propisuje postupak odlučivanja o 
prihvaćanju Izvješća o radu znanstvenika u postupku reizbora na znanstvena radna mjesta u Institutu za 
turizam, a koji je uređen Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Oblik Izvješća i 
minimalni uvjeti radnih obveza za znanstvena radna mjesta za koja se vrši reizbor propisani su Odlukom 
Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.  

Pravilnika o reizboru na znanstvena radna mjesta u Institutu za turizam je jednoglasno prihvaćen. 

Ravnatelj Instituta za turizam doc. dr. sc. Damir Krešić konstatirao je da je reizbor znanstvenika, koji je 
već stekao više zvanje od onoga na kome je trenutno zaposlen, apsurdno i besmisleno.  

 
Ad. 7. Donošenje Odluke o pokretanju postupka reizbora na znanstvena radna mjesta te imenovanje 
Stručnog povjerenstva za znanstvenike u društvenim, interdisciplinarnim i tehničkim znanostima. U 
reizbor ide 8 znanstvenika Instituta za turizam, 

Znanstvenici koji idu u reizbor te prijedlozi Povjerenstva su sljedeći:  

 

 

 

 

 



 
 
 

PREZIME I IME NAZIV RADNOG 
MJESTA 

PODRUČJE 
ZNANOSTI POVJERENSTVO 

BORANIĆ 
ŽIVODER 
SNJEŽANA 

ZNANSTVENI 
SURADNIK 

društvene znanosti, 
polje ekonomija 

dr. sc. Sanda Čorak (predsjednica), znanstvena 
savjetnica u trajnom zvanju 
dr. sc. Ivo Kunst (član), viši znanstveni suradnik 
dr. sc. Josip Mikulić (vanjski član), znanstveni savjetnik 

IVANDIĆ 
NEVEN 

ZNANSTVENI 
SURADNIK 

društvene znanosti, 
polje ekonomija 

TOMLJENOVIĆ 
RENATA 

VIŠI ZNANSTVENI 
SURADNIK 

društvene znanosti, 
polje ekonomija 

POMOĆNICA 
RAVNATELJA - 
VIŠI ZNANSTVENI 
SURADNIK 

IZIDORA 
MARKOVIĆ 
VUKADIN 

ZNANSTVENI 
SURADNIK 

Interdisciplinarno 
područje znanosti – 
polje geografija  

dr. sc. Zoran Klarić (predsjednik), znanstveni savjetnik u 
trajnom zvanju 
dr. sc. Hrvoje Carić (član), znanstveni suradnik 
prof. dr. sc. Vuk Tvrtko Opačić (vanjski član), znanstveni 
savjetnik 

HRVOJE 
CARIĆ 

ZNANSTVENI 
SURADNIK 

Interdisciplinarno 
područje znanosti – 
polje ekonomija, 
geografija 

dr. sc. Neven Ivandić (predsjednik), viši znanstveni 
suradnik 
dr. sc. Izidora Marković  Vukadin (članica), znanstvena 
suradnica 
prof. dr. sc. Vuk Tvrtko Opačić (vanjski član), znanstveni 
savjetnik 

ZORAN 
KLARIĆ 

ZNANSTVENI 
SAVJETNIK I. 

Interdisciplinarno 
područje znanosti – 
polje socijalna 
geografija i 
demografija 

prof. dr. sc. Goran Kos (predsjednik), znanstveni savjetnik  
dr. sc. Davor Krasić (član), znanstveni savjetnik 
prof. dr. sc. Vuk Tvrtko Opačić (vanjski član), znanstveni 
savjetnik 

JASENKA 
KRANJČEVIĆ 

VIŠI ZNANSTVENI 
SURADNIK 

Tehničke znanosti, 
polje arhitektura i 
urbanizam 

prof. dr. sc. Goran Kos (predsjednik), znanstveni savjetnik  
dr. sc. Davor Krasić (član), znanstveni savjetnik 
dr. sc. Tamara Bjažić Klarin (vanjski član), viša 
znanstvena suradnica  

GORAN KOS ZNANSTVENI 
SURADNIK 

Tehničke znanosti, 
polje tehnologija 
prometa i transporta 

dr. sc. Davor Krasić (predsjednik) 
dr. sc. Zoran Klarić (član) 
prof dr. sc. Ljudevit Krpan (vanjski član Sveučilište Sjever) 

 

Povjerenstva su jednoglasno prihvaćena za svih 9 znanstvenika.  

 
Ad. 8. Izvješće o novom projektu Satelitski račun održivog turizma Republike Hrvatske na NUTS 1 
(TSSA), te prihvaćanje istog kao internog znanstvenog projekta. 

Dr. sc. Neven Ivandić informirao je prisutne o tijeku projekta Satelitski račun održivog turizma Republike 
Hrvatske na NUTS 1 (TSSA).  

Projekt Satelitski račun održivog turizma Republike Hrvatske na NUTS 1 (TSSA) je jednoglasno prihvaćen 
kao interni znanstveni projekt. 



 
 
 
Ad. 9. Razmatranje i donošenje sugestija i dopuna/izmjena Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj 
djelatnosti koji se nalazi na e-savjetovanju 

 (https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20457) 

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.  

Prof. dr. sc. Goran Kos, dipl. ing. prom. predlaže da se s pravnikom Instituta za turizam oblikuje odgovor 
na izmjene Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, koji će se uputiti putem e-
savjetovanja. 

 
Ad. 10. Razno 

Dr. sc. Sanela Grujo Vrkljan obavijestila je prisutne o organizaciji znanstveno-stručnog skupa povodom 
70. obljetnice časopisa Tourism, koja će se održati na Dan turizma. Pozvala je sve kolege da svoje 
prijedloge o temi skupa pošalju e-mailom kroz naredna dva tjedna.  

 

Sjednica je završila u 11.00 h. 

 

 

Zapisničarka 
 

 

 Predsjednik ZV 
 

 

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