
 
 
 
ZNANSTVENO VIJEĆE 
24.11. 2022. 

 
ZAPISNIK 

 
51. sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja je održana 

24. 11. 2022. s početkom u 10.00h 
 
Prisutni: dr. sc. Snježana Boranić Živoder, dr. sc. Hrvoje Carić, dr. sc. Sanda Čorak, dr. sc. Matina 
Gjurašić, dr. sc. Sanela Grujo Vrkljan, dr. sc. Neven Ivandić, dr. sc. Zoran Klarić, prof. dr. sc. Goran Kos, 
doc. dr. sc. Jasenka Kranjčević, dr. sc. Davor Krasić, doc. dr. sc. Damir Krešić, , dr. sc. Hrvoje Mataković, 
dr. sc. Renata Tomljenović (13/18) 
 
Izostali: dr. sc. Ivo Beroš, dr. sc. Ivo Kunst, dr. sc. Mackelworth Peter Charles, dr. sc. Izidora Marković 
Vukadin, izv. prof. dr. sc. Josip Mikulić (5/18) 
 
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 50. sjednice Znanstvenog vijeća, 
3. Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka i izbor kandidata po natječaju na znanstveno 

radno mjesto znanstveni suradnik iz područja društvenih znanosti – polje ekonomija u sastavu 
dr. sc. Neven Ivandić (predsjednik), dr. sc. Sanda Čorak (članica) i dr. sc. Snježana Boranić-
Živoder (članica, zamjena za dr. sc. Ivu Kunsta), 

4. Znanstvena produkcija IT-a, 
5. Informacija o povezivanju stručnih projekata i znanstvenih radova (dr. sc. Hrvoje Carić) i 
6. Razno 

 

Zaključci po točkama: 

Ad.1. Prihvaćanje dnevnog reda 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 
Ad.2. Prihvaćanje zapisnika s 50. sjednice Znanstvenog vijeća 

Zapisnik 50. sjednice ZV-a je jednoglasno prihvaćen. 



 
 
 
Ad 3.  Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka i izbor kandidata po natječaju na znanstveno radno 
mjesto znanstveni suradnik iz područja društvenih znanosti – polje ekonomija u sastavu dr. sc. Neven 
Ivandić (predsjednik), dr. sc. Sanda Čorak (članica) i dr. sc. Snježana Boranić-Živoder (članica, zamjena 
za dr. sc. Ivu Kunsta), 

Predsjednik Povjerenstva, dr. sc. Neven Ivandić, obavijestio je prisutne da su na natječaj za izbor na 
znanstveno radno mjesto 'znanstveni suradnik' iz područja društvenih znanosti – polje ekonomija, na 
neodređeno vrijeme, zaprimljene tri prijave, od kojih dvije nisu ispunjavale uvjete natječaja. Povjerenstvo je 
ustanovilo da preostala prijava kandidata dr. sc. Ivana Kožića  sadrži sve tražene dokumente te da kandidat 
ispunjava sve osnovne i dodatne uvjete natječaja.  

Povjerenstvo je zaključilo kako dr. sc. Ivan Kožić 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 – polje ekonomija zaposli kandidat dr. sc. Ivan Kožić.  

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. Znanstvena produkcija IT-a, 

Prof. dr. sc. Goran Kos, 21.11.2022. godine. U navedenom razdoblju Institut ima ukupno 26 radova u kategoriji 
A1, 6 radova A2 kategorije te 2 rada u kategoriji ostalih radova, što čini ukupno 34 rada. 

 
Ad. 5. Informacija o povezivanju stručnih projekata i znanstvenih radova (dr. sc. Hrvoje Carić) 

Dr. sc. Hrvoje Carić je dao konkretne primjere kako planirane, postojeće ili završene stručne projekte pretočiti 
u znanstvene radove te potaknuo kolege da svoje iskustvo i opservacije stečene radeći na stručnim projektima 
prikažu kroz pisanje znanstvenih radova.  

 
Ad. 6. Razno 

Prof. dr. sc. Goran Kos, dipl. ing. prom. je informirao prisutne da će na temu Zakona o visokom obrazovanju i 
znanstvenoj djelatnosti biti organizirano novo Znanstveno vijeće, na kojem će biti predstavljeni detalji Zakona 
te dana pojašnjenja. 

 
Sjednica je završila u 10.40 h. 

Zapisničarka 

 

 Predsjednik ZV 
 

 
 

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

 



 
 
 
 


