
 
 
ZNANSTVENO VIJEĆE 

Zagreb, 21.01. 2016.  

 

ZAPISNIK 

 

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

srijedu 20.01.2016. s početkom u 14,30  sati 

 

Nazočni članovi Znanstvenog vijeća: Davor Krasić, Hrvoje Carić, Snježana Boranić 

Živoder, Zoran Klarić, Sanda Čorak, Goran Kos, Izidora Marković, Ivan Kožić, , 

Renata Tomljenović, Siniša Horak, Neven Ivandić, Damir Krešić, Ivo Kunst, Jasenka 

Kranjčević 

Nenazočni članovi Znanstvenog vijeća:  Irena Ateljević  

Ostali nazočni: Zrinka Marušić , Ksenija Tokić, Dubravko Milojević 

Utvrđuje se da je sjednici nazočan dovoljan broj članova ZV za donošenje odluka. 

 

Dnevni red: 

1. Prihvaćanje dnevnog reda 

2. Iskazivanje interesa Instituta za turizam za pristupanje Sveučilištu u Zagrebu 

3. Financijski aspekti znanstvenih projekata 

4. Razno 

 

Zaključci po točkama: 

Ad.1.  

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen 

Ad.2. 

 Dr.sc. Sanda Čorak je obavijestila ZV da još nije poznata odluka povjerenstva za 

restrukturiranje instituta, te stoga se predlaže da u slučaju nemogućnosti zadržavanja 

samostalnosti izrazimo prethodni interes Zagrebačkom Sveučilištu (isto će napraviti i 

IRMO), na taj način bi potencirali razgovor o toj temi koji bi nam mogli biti mogući 

uvjeti, te želimo vidjeti da li Sveučilište ima dobru volju. 

Dr.sc. Davor Krasić napominje da možda nije pravo vrijeme za slanje interesa, jer se 

ne zna još ministar, te bi trebalo unaprijed provjeriti stavove rektora Borasa. 

Dr.sc. Damir Krešić naglašava da smatra ideju dobrom i ukoliko uspijemo postati 

samostalna sastavnica Sveučilište, to bi bio korak naprijed, ako se nastavi proces 



 
 
restrukturiranja znamo da će se dogoditi promjene, te je stoga bolje da smo 

proaktivni.  

U raspravu su se kraćim opaskama uključili i Dr.sc. Ivo Kunst, dr.sc. Neven Ivandić, 

dr.sc. Siniša Horak, dr.sc. Zoran Klarić, dr.sc. Ivan Kožić, dr.sc. Snježana Boranić-

Živoder, dr.sc. Renata Tomljenović i dr.sc. Izidora Marković.  

Zaključak rasprave je da Institut za turizam iskazuje interes za pristupanje Sveučilištu 

u Zagrebu kao samostalna znanstvena institucija ukoliko kriteriji povjerenstva za 

restrukturiranje znanstvenih instituta ne budu omogućivali budućnost Instituta kao 

samostalne znanstvene jedinice. Zaključaj je jednoglasno usvojen. 

 

Ad.3. 

Temeljem odluke donesene na sjednici Upravnog vijeća obavezno je da svi troškovi 

znanstvenih projekata trebaju biti odobreni od strane znanstvenog vijeća. Trenutno 

Institut ima samo jedna znanstveni projekt od strane HRZZ-a čiji su troškovi unaprijed 

precizno definirani. Radi oslobođenja od PDV-a nužno je i za ERASMUS+ program 

donesti odluku da je važan za našu temeljnu djelatnost (znanost), te je dio nje.  

Odluka da je ERASMU+ program znanstveni donesena je jednoglasno.  

Ad.4. 

Razno – najava tematskog kolegija 26.01.2016. u 13:00h. 

 

 

                    Zapisničar 

       dr.sc.  Izidora Marković, v.r.       

         

Predsjednica ZV 

                          dr. sc. Renata Tomljenović 

 

 

 

 

 

                                                     


