
 
 
 

ZNANSTVENO VIJEĆE 
07.09.2020. 

 
ZAPISNIK 

 
35. sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja je održana 

07.09.2020. s početkom u 11.25h 
 
Prisutni: I. Beroš, S. Čorak, M. Gjurašić, G. Kos, J. Kranjčević, D. Krešić, H. Mataković, R. Tomljenović, 
N. Ivandić, Z. Klarić, I. Kunst (11/18) 
 
Izostali: I. Ateljević, S. Boranić-Živoder, H. Carić, I. Kožić, D. Krasić, I. Marković Vukadin, J. Mikulić (7/18) 
 
Sjednica je održana u dvorani Instituta za turizam. 
 
Utvrđuje se da je sjednici nazočan dovoljan broj članova ZV za donošenje odluka. 
 
 
Dnevni red: 

1) prihvaćanje zapisnika s 34. sjednice ZV-a, 
2) prihvaćanje dnevnog reda ZV-a, 
3) Osnivanje Povjerenstva za praćenje probnog rada znanstvene suradnice dr. sc. Matine Gjurašić 

u razdoblju od 01.09.2020. do 28.02.2021. godine i 
4) razno 

 
Dnevni red, naveden u Pozivu na sjednicu, se proširuje dodatnom točkom: 
Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za stručno radno mjesto - Viši stručni suradnik u 
sustavu znanosti i visokog obrazovanja. 
 
Zaključci po točkama: 
 
Ad.1. Prihvaćanje zapisnika s 34. sjednice Znanstvenog vijeća 

Zapisnik 34. sjednice ZV-a je jednoglasno prihvaćen. 

Ad 2. Prihvaćanje dnevnog reda ZV-a 

Prijedlog dnevnog reda, proširen dodatnom točkom, je jednoglasno prihvaćen. 

Ad.3.  Osnivanje Povjerenstva za praćenje probnog rada znanstvene suradnice dr. sc. Matine Gjurašić 
u razdoblju od 01.09.2020. do 28.02.2021. godine 
 
Formirano je Povjerenstvo za praćenje probnog rada znanstvene suradnice dr. sc. Matine Gjurašić u 
sastavu:  

 dr. sc. Ivo Kunst – predsjednik Povjerenstva 
 dr. sc. Neven Ivandić – član Povjerenstva 



 
 
 

 dr. sc. Ivan Kožić – član Povjerenstva 
 
Dr. sc. Matina Gjurašić se priključila internom znanstvenom projektu Turizam i hrvatsko gospodarstvo, čiji 
je voditelj dr. sc. Neven Ivandić. 
 
Ad. 4. Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za stručno radno mjesto - Viši stručni 
suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja 
 
Neposredno prije održavanja Znanstvenog vijeća je dobivena suglasnost Ministarstva znanosti i 
obrazovanja za zapošljavanje na stručno radno mjesto te se stvara dodatna točka dnevnog reda: 
Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za stručno radno mjesto - Viši stručni suradnik u 
sustavu znanosti i visokog obrazovanja.  
 
Radi se o ponovljenom natječaju za koji je prethodno formirano Povjerenstvo u sljedećem sastavu: 

 Doc. dr. sc. Hrvoje Mataković – predsjednik Povjerenstva 
 Doc. dr. sc. Damir Krešić – član Povjerenstva 
 Dr. sc. Izidora Marković Vukadin – član Povjerenstva 

 
S obzirom na odsutnost dr. sc. Marković Vukadin, za trećeg člana Povjerenstva imenovana je dr. sc. Sanda 
Čorak. 
 
Ad. 7. Razno 

Ravnatelj doc. dr. sc. Damir Krešić je obavijestio prisutne kako je sasvim sigurno da od Ministarstva 
znanosti i obrazovanja Institut neće dobiti financijska sredstva na razini prethodne godine. Nadalje, 
neizvjesna je i financijska potpora za znanstvene časopise i časopise za popularizaciju znanosti, stoga 
se odluka o smanjivanju troškova izdavanja znanstvenog časopisa, odnosno o ukidanju tiskanog izdanja 
i hrvatske verzije časopisa Turizam u 2021. godini pokazuje kao dobro rješenje. Neizvjesno je i 
financiranje od strane Hrvatske turističke zajednice. 

Ravnatelj doc. dr. sc. Damir Krešić je istaknuo kako je znanstvena produkcija Instituta ove godine bila 
bogatija, a za sljedeću sjednicu Znanstvenog vijeća će se nastojati pripremiti analitika dosad objavljenih 
radova Instituta u 2020. godini.  

 

Sjednica je završila u 11.35h. 
 

 

Zapisničarka  Predsjednik ZV 
 
 
 

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

 

 


