
 
 
 

ZNANSTVENO VIJEĆE 
15.07. 2020. 

 
ZAPISNIK 

 
34. sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja je održana 

15. 07. 2020. s početkom u 11.30h 
 

 
Glasovali: I. Ateljević, I. Beroš, S. Boranić-Živoder, S. Čorak, N. Ivandić, G. Kos, I. Kožić, J. Kranjčević, 
D. Krasić, D. Krešić, I. Kunst, I. Marković Vukadin, J. Mikulić, (13/18) 
 
Sjednica je održana online, glasovanjem putem e-maila (prihvaćam / ne prihvaćam / suzdržan) po tri (3) 
točke dnevnog reda.  
 
Utvrđuje se da se na online sjednici očitovao dovoljan broj članova (13 članova) ZV za donošenje odluka. 
 
 
Dnevni red: 

1. Prihvaćanje zapisnika s 33. sjednice Znanstvenog vijeća,   
2. Prihvaćanje dnevnog reda, 
3. Razmatranje izvješća Povjerenstva za provedbu postupka i izbor kandidata po raspisanom 

natječaju za izbor na radno mjesto 'znanstveni suradnik', 1 izvršitelj/ica  
 

 
Zaključci po točkama: 
 
Ad.1. Prihvaćanje zapisnika s 33. sjednice Znanstvenog vijeća 

Zapisnik 33. sjednice ZV-a je jednoglasno prihvaćen. 

Ad 2. Prihvaćanje dnevnog reda ZV-a 

Prijedlog dnevnog reda je jednoglasno prihvaćen. 

Ad.3.  Razmatranje izvješća Povjerenstva za provedbu postupka i izbor kandidata po raspisanom 
natječaju za izbor na radno mjesto 'znanstveni suradnik', 1 izvršitelj/ica  
 
Prema izvješću Povjerenstva za provedbu postupka i izbor kandidata po raspisanom natječaju za izbor na 
radno mjesto 'znanstveni suradnik', 1 izvršitelj/ica, natječaj je bio otvoren od 03.06.2020. do 03.07.2020.  
Očitovalo se 13 članova Znanstvenog vijeća: dr. sc. Irena Ateljević, mr. sc. Ivo Beroš, dr. sc. Snježana 
Boranić Živoder, dr. sc. Sanda Čorak, dr. sc. Neven Ivandić, izv. prof. dr. sc. Goran Kos, dipl. ing. prom., 
dr. sc. Ivan Kožić, dr. sc. Jasenka Kranjčević, dipl. ing. arh., dr. sc. Davor Krasić, doc. dr. sc. Damir Krešić, 
dr. sc. Ivo Kunst, dr. sc. Izidora Marković Vukadin, izv. prof. dr. sc. Josip Mikulić.  
Jednoglasno je odlučeno je da se prihvaća prijava na natječaj dr. sc. Matine Gjurašić.  
 



 
 
 

 
 

 

 

Zapisničarka  Predsjednik ZV 
 
 
 

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

 


