
 
 
ZNANSTVENO VIJEĆE 

Zagreb, 22.10. 2015.  

 

ZAPISNIK 

 

47. sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja je održana u 

Srijedu 21.10.2015. s početkom u 14,00  sati 

 

Nazočni članovi Znanstvenog vijeća: Davor Krasić, Ivo Kunst, Siniša Horak, Damir 

Krešić, Hrvoje Carić, Snježana Boranić Živoder, Zoran Klarić, Sanda Čorak, Goran 

Kos, Izidora Marković 

Nenazočni članovi Znanstvenog vijeća: Irena Ateljević, Renata Tomljenović; Jasenka 

Kranjčević 

Ostali nazočni: Dubravko Milojević, Ivan Kožić, Ksenija Tokić 

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

 

Dnevni red: 

1. Prihvaćanje dnevnog reda 

2. Prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice Znanstvenog vijeća 

3. Izvješće Povjerenstva za raspis i provedbu natječaja za izbor u znanstvenog 

suradnika 

4. Odluka o odabiru kandidata za znanstvenog suradnika na temelju provedenog 

natječaja 

5. Osvrt na znanstvenu aktivnost u ovoj godini 

6. Prikaz znanstvenog rada  „Detecting international tourism demand growth 

cycles“, Current Issues in Tourism, 17 (5), pp. 397-403, autora Ivana Kožića. 

7. Razno 

 

Zaključci po točkama: 

Ad.1. Dnevni red je jednoglasno prihvaćen 

Ad.2. Zapisnik s prethodne sjednice Znanstvenog vijeća je jednoglasno prihvaćen 

Ad.3. Predsjednik Povjerenstva za raspis i provedbu natječaja za izbor u 

znanstvenog suradnika, dr.sc. Siniša Horak izvijestio je da su na natječaj pristigle 2 

prijave, od kojih je jedina koja je udovoljavala bila prijava dr.sc. Ivana Kožića. Druga 

prijava Vedrane Vuković je odbijena jer nije zadovoljila uvijete natječaja. Nema 

primjedbi na izvješće. 



 
 
Ad.4. Povjerenstvo predlaže da se za radno mjesto odabere kandidat dr.sc. Ivan 

Kožić, što je jednoglasno prihvaćeno. 

Ad.5. Ravnateljica dr.sc. Sanda Čorak izvjestila je da je u 2015. godini do sada 

objavljeno ili prihvaćeno za objavu 29 radova (A1+A2), od kojih se za 10 očekuje da 

će biti objavljeni. Od navedenog broja 12 radova je u WOS-u ili Scopusu (nešto 

manje nego prethodne godine). Za iduću godinu ima više najava objave, te se 

zaključuje da ćemo ostati na razini od oko 30 objavljenih znanstvenih radova.  

Ad.6. Dr.sc. Ivan Kožić održao je prezentaciju znanstvenog rada  „Detecting 

international tourism demand growth cycles“ objavljenog u časopisu Current Issues in 

Tourism, 17 (5), pp. 397-403. U prezentaciji su izložena osnovna načela objave u 

WOS časopisima, metodologija rada, te glavni zaključci rada. 

Ad.7. Razno – 30.10.2015. održati će se dani otvorenih vrata Instituta za turizam.  

- Postavlja se pitanje kreiranja internog pravilnika o prednosti 

zapošljavanje (primjerice ako se jave dva kandidata s Instituta koji 

se nalaze u istom statusu za isto radno mjesto) 

 

 

 

                    Zapisničar 

       dr.sc.  Izidora Marković, v.r.       

         

Predsjednik ZV 

                          dr. sc. Davor Krasić 

 

 

 

 

 

                                                     


