
 
 
 
ZNANSTVENO VIJEĆE 
24.01. 2022. 

 
ZAPISNIK 

 
44. sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja je održana 

24. 01. 2022. s početkom u 10.00h 
 
Prisutni: I. Ateljević, I. Beroš, S. Boranić-Živoder, M. Gjurašić, N. Ivandić, Z. Klarić, G. Kos, I. Kožić, J. 
Kranjčević, D. Krasić, D. Krešić, I. Kunst, I. Marković Vukadin, H. Mataković, R. Tomljenović (15/18) 
 
Izostali: H. Carić, S. Čorak, J. Mikulić (3/18) 
 
Sjednica je održana 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 zapisnika s 43. sjednice Znanstvenog vijeća,   
2. Informacije o dobivenoj suglasnosti od strane MZO za raspisivanje javnog natječaja za stručno 

radno mjesto “stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju”, 
3. Formiranje Povjerenstva za provedbu postupka i izbor kandidata po natječaju na stručno radno 

mjesto “stručni savjetnik u sustavu  znanosti i visokom obrazovanju” iz područja društvenih 
znanosti – polje ekonomija, 

4. Razno. 
 
 
Zaključci po točkama: 

 

Ad.1. Prihvaćanje zapisnika s 43. sjednice Znanstvenog vijeća. 

Zapisnik 43. sjednice ZV-a je jednoglasno prihvaćen. 

 
Ad 2. Informacije o dobivenoj suglasnosti od strane MZO za raspisivanje javnog natječaja za stručno 
radno mjesto “stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju”, 

Ravnatelj doc. dr. sc. Damir Krešić obavijestio je prisutne da je Institut dobio odobrenje MZO-a za 
raspisivanje javnog natječaja za stručno radno mjesto “stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom 
obrazovanju”, budući da će kolegica koja je zaposlena na spomenutom radnom mjestu s 01. ožujkom 
2022. godine otići u mirovinu.  



 
 
 
Ad.3.  Formiranje Povjerenstva za provedbu postupka i izbor kandidata po natječaju na stručno radno 
mjesto “stručni savjetnik u sustavu  znanosti i visokom obrazovanju” iz područja društvenih znanosti – polje 
ekonomija. 

Za radno mjesto “stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju” iz područja društvenih 
znanosti – polje ekonomija, formirana je komisija sa sljedećim članovima:  

• dr. sc. Ivo Kunst – predsjednik komisije 
• Zrinka Marušić, mag. math., univ.spec.oec. – članica komisije 
• dr. sc. Ivo Beroš – član komisije 

 

Ad. 4. Razno  

Predsjednik Znanstvenog vijeća, prof. dr. sc. Goran Kos, dipl. ing. prom. konstatirao je da zamjenici 
predsjednika Znanstvenog vijeća, dr. sc. Snježani Boranić-Živoder, u srpnju 2022. godine ističe 
četverogodišnji mandat te će se provesti postupak izbora zamjenice/zamjenika predsjednika ZV. 

Dr. sc. Snježana Boranić-Živoder, doc. dr. sc. Damir Krešić i dr. sc. Izidora Marković Vukadin su istaknuli 
kako će nekoliko studenata na Institutu odrađivati svoju studentsku praksu.  

Ravnatelj, doc. dr. sc. Damir Krešić je obavijestio prisutne da je novi Zakon o visokom obrazovanju i 
znanosti trenutno u pripremi, a za Institut će podrazumijevati određene promjene.  

Dodatno, dr. sc. Hrvoje Mataković je obavijestio prisutne da su trenutno otvorena dva natječaja Hrvatske 
zaklade za znanost (Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti i Slovensko-hrvatski bilateralni projekti).  

 

Sjednica je završila u 10.15 h. 

 

 

Zapisničarka  Predsjednik ZV 
 
 
 

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

 

 


