
 
 
 
ZNANSTVENO VIJEĆE 
27.12. 2021. 

 
ZAPISNIK 

 
43. sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja je održana 

27. 12. 2021. s početkom u 11.00h 
 
Prisutni: I. Beroš, H. Carić, S. Čorak, M. Gjurašić, Z. Klarić, G. Kos, D. Krasić, D. Krešić, H. Mataković, R. 
Tomljenović (12/18) 
 
Izostali: I. Ateljević, S. Boranić-Živoder, N. Ivandić, I. Kožić, J. Kranjčević, I. Kunst, I. Marković Vukadin, 
J. Mikulić (6/18) 
 
Sjednica je održana online, putem Zoom aplikacije. 
 
Utvrđuje se da je sjednici nazočan dovoljan broj članova ZV za donošenje odluka. 
 
Prijedlog dnevnog reda je jednoglasno prihvaćen. 
 
Dnevni red: 

1. Prihvaćanje zapisnika s 42. sjednice Znanstvenog vijeća,   
2. Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka i izbor kandidata po raspisanom natječaju za izbor 

na znanstveno radno mjesto – znanstveni savjetnik, 
3. Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka i izbor kandidata po raspisanom natječaju za izbor 

na znanstveno radno mjesto – viši znanstveni suradnik i 
4. Razno. 

 
 
Zaključci po točkama: 

 

Ad.1. Prihvaćanje zapisnika s 42. sjednice Znanstvenog vijeća 

Zapisnik 42. sjednice ZV-a je jednoglasno prihvaćen. 

 
Ad 2. Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka i izbor kandidata po raspisanom natječaju za izbor na 
znanstveno radno mjesto – znanstveni savjetnik, 

Prema Izvješću, u zakonskom roku je na natječaj za radno mjesto „znanstveni savjetnik iz područja 
tehničkih znanosti – polje tehnologija prometa i tranasporta“, s povjerenstvom u sastavu prof. dr. sc. 
Goran Kos, dipl. ing. prom. (predsjednik), prof. dr. sc. Zoran Klarić (član) te doc. dr. sc. Jasenka 
Kranjčević, dipl. ing. arh. (članica), pristigla jedna prijava, i to prijava djelatnika Instituta za turizam – dr. 
sc. Davor Krasić. Pregledom prijave, Povjerenstvo je konstatiralo da kandidat ispunjava tražene uvjete te 
je priložio sve tražene dokumente, a kandidat zadovoljava i dodatne kriterije. Temeljem navedenoga, 



 
 
 
Povjerenstvo je jednoglasno donijelo odluku da se Znanstvenom vijeću te ravnatelju Instituta predloži 
prihvaćanje prijave na natječaj dr. sc. Davora Krasića.  

Znanstveno vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog Povjerenstva da se dr. sc. Davor Krasić primi na 
radno mjesto „znanstveni savjetnik iz područja tehničkih znanosti – polje tehnologija prometa i transporta“ 
na neodređeno vrijeme.  

 

Ad.3.  Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka i izbor kandidata po raspisanom natječaju za izbor na 
znanstveno radno mjesto – viši znanstveni suradnik 

Prema Izvješću, u zakonskom roku je na natječaj za radno mjesto „viši znanstveni suradnik iz područja 
društvenih znanosti – polje ekonomija“, s povjerenstvom u sastavu dr. sc. Sanda Čorak (predsjednica), 
dr. sc. Renata Tomljenović (članica) te dr. sc. Neven Ivandić (član), pristigla jedna prijava, i to prijava 
djelatnika Instituta za turizam – dr. sc. Ivo Kunst. Pregledom prijave, Povjerenstvo je konstatiralo da 
kandidat ispunjava tražene uvjete te je priložio sve tražene dokumente, a kandidat zadovoljava i dodatne 
kriterije. Temeljem navedenoga, Povjerenstvo je jednoglasno donijelo odluku da se Znanstvenom vijeću 
te ravnatelju Instituta predloži prihvaćanje prijave na natječaj dr. sc. Ive Kunsta.  

Znanstveno vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog Povjerenstva da se dr. sc. Ivo Kunst primi na radno 
mjesto „viši znanstveni suradnik iz područja društvenih znanosti – polje ekonomija“ na neodređeno 
vrijeme.  

 

Ad. 4. Razno  

Ravnatelj, doc. dr. sc. Damir Krešić je čestitao kandidatima na izboru na znanstvena radna mjesta te svim 
prisutnima čestitao blagdane.  

 

Sjednica je završila u 11.10 h. 

 

 

Zapisničarka  Predsjednik ZV 
 
 
 

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

 

 


