
 
 
ZNANSTVENO VIJEĆE 

Zagreb, 25.1. 2019.  

 

ZAPISNIK 
 

20. sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja je održana  
 12.1.2019. s početkom u 11,00 sati 

 

Nazočni članovi Znanstvenog vijeća: Ivo Kunst, Damir Krešić, Davor Krasić, Hrvoje 
Carić, Jasenka Kranjčević, Zoran Klarić, Goran Kos, Ivan Kožić, Neven Ivandić, 
Izidora Marković Vukadin, Josip Mikulić (11/16) 

Nenazočni članovi Znanstvenog vijeća: Irena Ateljević, Sanda Čorak, Snježana 
Boranić-Živoder, Renata Tomljenović, Peter Mackelworth 

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

 

Dnevni red: 

1. Prihvaćanje zapisnika s 19. sjednice Znanstvenog vijeća,   
2. Prihvaćanje dnevnog reda, 
3. Izvještaj o znanstvenoj produktivnosti Instituta u 2018. godini, 
4. Odluka o visini novčanih nagrada za objavljene znanstvene radove u 2019., 
5. Izvještaj o aktivnostima na organizaciji znanstvene konferencije u Dubrovniku, 
6. Novi natječaj HRZZ-a za znanstvene projekte i 
7. Razno 

 

Zaključci po točkama: 

Ad.1. Zapisnik 19. sjednice ZV je jednoglasno prihvaćen. 

Ad 2. Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

Ad 3. U uvodnom izlaganju ravnatelj Damir Krešić je konstatirao da su djelatnici 
Instituta tijekom 2018. godine objavili 42 znanstvena rada, što je bolje nego u 2017. 
godini. Nadalje, 17 radova objavljeno je u časopisima indeksiranim u WoS-u, a 21 u 
SCOPUS-u. Isto tako, 31 rad pripada kategoriji A1, a preostalih 11 kategoriji A2. 

Nakon kratke rasprave u koju su se uključili gotovo svi prisutni članovi ZV-a, zaključeno 
je da je, usprkos zadovoljavajućem ukupnom broju znanstvenih radova, postoji izrazita 
neujednačenost doprinosa pojedinih članova ZV-a u objavljivačkoj aktivnosti. Naime, 
najveći broj članova ZV-a u 2018. godini objavljivao je vrlo malo te takvo stanje stvari, 
osobito u očekivanju nove akreditacije Instituta, valja poboljšati kroz veći doprinos svih 
članova ZV-a.  



 
 
Ad 4. Ravnatelj je izvijestio članove ZV-a o nagradama koje će se, sukladno Pravilniku, 
dijeliti za objavljivanje znanstvenih članaka u 2019. godini. U tom smislu, svi radovi koji 
će biti objavljeni u časopisima WoS, ovisno o kvartilima, nagrađivat će se u visini od 
5.000 do 20.000 kuna, a svi radovi objavljeni u bazi SCOPUS u visini od 3.000 kuna- 
Za očekivati je da će nova shema nagrađivanja znanstvenog rada pridonijeti većem 
angažmanju svih članova ZV u objavljivanju znanstvenih radova  

Ad.5. Izidora Marković Vukadin je izvijestila članove ZA-a o dosad obavljenim 
aktivnostima na organizaciji znanstvene Konferencije u povodu 60. godišnjice osnutka 
Instituta, kao i o rokovima u kojima valja predati prošireni 'abstract', odnosno cijeli tekst 
članka. Isto tako, obavijestila je Vijeće da smo trenutno u procesu traženja sponzora 
te je zamolila sve članove ZV-a da se osobno angažiraju u privlačenju što većeg broja 
sudionika kako bi Konferencija bila što uspješnija, odnosno kako bi se povećala šanse 
njene financijske samoodrživosti.  

Zaključeno je da  se u sljedećih 10 dana predsjedniku ZV pošalju konkretni prijedlozi 
na tekst Zakona, koji bi se onda usvojili i proslijedili predstavniku društvenih instituta 
Maruški Vizek, ravnateljici Ekonomskog instituta. 

 Ad. 6. Hrvoje Mataković je obavijestio članove ZV-a o novom pozivu za predaju 
znanstvenih projekata namijenjenih financiranju od strane HRZZ, pri čemu je istaknuo 
da će uvjeti natječaja biti objavljeni 31. siječnja te će se sam natječaj raspisati, 
predvidivo oko 15. veljače. Konačno,. za očekivati je da će natječaj biti otvoren 2 
mjeseca. 

Ad. 7. Goran Kos je izvijestio članove ZV-a o činjenici da je potpisan novi kolektivni 
ugovor između Ministarstva znanosti i visokog obrazovanja i Sindikata znanosti i 
visokog obrazovanja, a koji bi mogao imati negativne implikacije na poslovanje 
Instituta, osobito u sferi angažmana i nagrađivanja djelatnika Instituta po osnovi 
komercijalnih projekata.  

Nadalje, ravnatelj je predložio i da, u cilju popularizacije rada Instituta, članovi ZV-a 
predlože teme za raspravu u okviru tzv. „Rasprava o turizmu“ koje bi mogle privući 
pažnju svekolike javnosti.  

 

Sjednica je završila u 11,45 h. 

 

                 Zapisničar 
       Dr.sc.  Ivo Kunst, v.r.       
         

       Predsjednik ZV 
                          Izv. prof. dr. sc. Goran Kos, v.r. 
 

 

 

                                                     


