
 
 
ZNANSTVENO VIJEĆE 

Zagreb, 22.11. 2016.  

 

ZAPISNIK 
 

55. sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja je održana u 
petak 18.11.2016. s početkom u 13:15  sati 

 

 

Nazočni članovi Znanstvenog vijeća: Snježana Boranić Živoder, Sanda Čorak, Goran 
Kos, Ivan Kožić, Damir Krešić, Ivo Kunst, , Neven Ivandić, Izidora Marković Vukadin, 
Horak Siniša, Davor Krasić 

Nenazočni članovi Znanstvenog vijeća: Irena Ateljević, Hrvoje Carić, Zoran Klarić, 
Renata Tomljenović, Jasenka Kranjčević 

Ostali nazočni: Zrinka Marušić 

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

 

Dnevni red: 

1. Prihvaćanje zapisnika s 54. sjednice Znanstvenog vijeća 
2. Prihvaćanje dnevnog reda 
3. Razmatranje Izvješća Povjerenstva za provedbu izbora kandidata i donošenje 

odluke po raspisanom natječaju za izbor jednog djelatnika (m/ž) na stručno 
radno mjesto „stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju“ na 
određeno vrijeme (zamjena djelatnice za vrijeme porodiljnog dopusta), 1 
izvršitelj – u privitku 

4. Razno 

 

Zaključci po točkama: 

Ad.1.  

Zapisnik s 54. sjednice ZV je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad.2. 

Dnevni red sjednice ZV je jednoglasno prihvaćen. 

 



 
 
Ad.3. 

Povjerenstvo za raspis i provedbu natječaja u sastavu: 

1. Dr.sc. Damir Krešić 
2. Dr.sc. Snježana Boranić Živoder 
3. Dr.sc. Izidora Marković Vukadin 

Donijelo je sljedeće zaključke: 

• Javio se 21 kandidat/kandidatkinja za radno mjesto, 19 pravovaljanih prijava 
• Kandidati su pozvani na testiranje iz područja ekonomike turizma, 

destinacijskog menadžmenta i kvalitativnih metoda. Pristupilo je 7 kandidata. 
• Temeljem pristigle dokumentacije i rezultata provedenog testiranja, 

povjerenstvo je zaključilo da je najbolji rezultat ostvarila Lana Knapić. 

U skladu s navedenim povjerenstvo predlaže da Institut za turizam sklopi ugovor na 
određeno vrijeme (zamjena za porodiljini) s Lanom Knapić – navedeno izvješće je 
jednoglasno usvojeno, te se može sklopiti ugovor s Lanom Knapić.  

 Ad. 4 

Znanstveno vijeće je informirano da je Institut za turizam postao opservatorij ja 
praćenje održivosti turizma pri UNWTO-u, pod nazivom CROSTO.  U iduće tri godine 
(razdoblje prilagodbe), mora se kontinuirano provoditi mjerenje 14 utvrđenih 
indikatora za područje Jadranske Hrvatske (NUTS 2 regija), te raditi na popularizaciji 
mjerenja održivosti (osobito ETIS-a) među destinacijama na regionalnoj i lokalnoj 
razini. Ovaj projekt bi mogao donesti brojne koristi na znanstvenom i komercijalnom 
planu za Institut.  

Znanstveno Vijeće daje puno potporu projektu. 

 

Zapisničar:      Zamjenik predsjednice ZV: 

Dr. sc. Izidora Marković Vukadin, v.r.  Dr. sc. Goran Kos, v.r. 

 

 

 

  
 

 


