
 
 
 
ZNANSTVENO VIJEĆE 
8.7. 2021. 

 
ZAPISNIK 

 
41. sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja je održana 

8.7. 2021. s početkom u 11.00h 
 
Prisutni: I. Beroš, S. Čorak, M. Gjurašić, N. Ivandić, G. Kos, I. Kožić, J. Kranjčević, D. Krasić, D. Krešić, 
I. Kunst, I. Marković Vukadin, H. Mataković, R. Tomljenović (13/18) 
 
Izostali: I. Ateljević, S. Boranić-Živoder, H. Carić, Z. Klarić, J. Mikulić  (5/18) 
 
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 40. sjednice Znanstvenog vijeća,   
2. Prihvaćanje dnevnog reda, 
3. Obavijest o tijeku Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja te uvid u natječajne materijale 

kandidata za izbor i imenovanje ravnatelja dostavljene od strane Upravnog vijeća, 
4. Prezentacija Plana i programa rada Instituta za turizam od strane kandidata doc. dr. sc. Damira 

Krešića, 
5. Glasanje za izbor ravnatelja, 
6. Izbor člana/članice Upravnog vijeća Instituta za turizam od strane ZV-a 
7. Razno. 

 
 
Zaključci po točkama: 

 

Ad.1. Prihvaćanje zapisnika s 40. sjednice Znanstvenog vijeća 

Zapisnik 40. sjednice ZV-a je jednoglasno prihvaćen. 

 
Ad 2. Prihvaćanje dnevnog reda ZV-a 

Prijedlog dnevnog reda je jednoglasno prihvaćen. 

 

 



 
 
 
Ad.3.  Obavijest o tijeku Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja te uvid u natječajne materijale kandidata 
za izbor i imenovanje ravnatelja dostavljene od strane Upravnog vijeća  

Dr. sc. Sanda Čorak, predsjednica Natječajnog odbora za izbor ravnatelja, izvjestila je članove 
Znanstvenog vijeća o dosadašnjem tijeku procesa za izbor ravnatelja Instituta za turizam: Natječajni odbor 
je zaprimio jednu prijavu - prijavu doc. dr. sc. Damira Krešića. Otvaranjem natječajne prijave, Odbor je 
utvrdio da prijava u cijelosti udovoljava uvjetima iz Natječaja te da kandidat ima sve potrebne znanstvene, 
stručne i organizacijske preduvjete za vođenje Instituta, a Izvješće natječajnog odbora za izbor i imenovanje 
ravnatelja Instituta za turizam o pristiglim prijavama proslijeđen je Upravnom vijeću Instituta za turizam.  

 
Ad. 4. Prezentacija Plana i programa rada Instituta za turizam od strane kandidata doc. dr. sc. Damira 
Krešića 

Kandidat doc. dr. sc. Damir Krešić predstavio je, s obzirom na to da trenutno obavlja funkciju ravnatelja 
Instituta za turizam za koju je prethodno odabran na rok od 4 godine, ostvarene rezultate Instituta tijekom 
protekle 4 godine te svoje viđenje rada i razvoja Instituta u sljedeće 4 godine. Nakon prezentacije su 
članovi Znanstvenog vijeća imali mogućnost postavljanja dodatnih pitanja kandidatu. 

 
Ad. 5. Glasanje za izbor ravnatelja 

Prof. dr. sc. Goran Kos, konstatira da su svi formalni uvjeti iz Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja 
ispunjeni, da je kandidat prezentirao plan i program rada Instituta za sljedeće četiri godine te predlaže 
javno glasanje. 

Glasanje za izbor ravnatelja bilo je javno te je kandidat doc. dr. sc. Damir Krešić odabran jednoglasno, s 
13 glasova, za ravnatelja Instituta za turizam slijedeće 4 (četiri) godine, do listopada 2025. godine.  
Glasanje Znanstvenog vijeća Instituta za turizam o izboru ravnatelja kojim se doc. dr. sc. Damir Krešić 
predlaže za novog ravnatelja Instituta na rok od četiri godine će biti predstavljeno Upravnom vijeću 
Instituta. 

 
Ad. 6. Izbor člana/članice Upravnog vijeća Instituta za turizam od strane ZV-a 

Dr. sc. Nevenu Ivandiću 2. rujna 2021. godine ističe dvogodišnji mandat za članstvo u Upravnom vijeću 
Instituta za turizam.  

Znanstveno vijeće jednoglasno je izabralo dr. sc. Sandu Čorak za dvogodišnji mandat u Upravnom vijeću, 
s početkom 2. rujna 2021. 

 
Ad. 7. Razno  

Nema dodatnih tema za raspravu. 

 



 
 
 
Sjednica je završila u 12.10 h. 

 

 

Zapisničarka  Predsjednik ZV 
 
 
 

Lidija Nujić  prof. dr. sc. Goran Kos 
 

 


