
 
 
ZNANSTVENO VIJEĆE 

Zagreb, 18.05. 2015.  

 

ZAPISNIK 

 

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

ponedjeljak 20.04.2015. s početkom u 11,00  sati 

 

Nazočni članovi Znanstvenog vijeća: Ivo Kunst, Siniša Horak, Damir Krešić, Renata 

Tomljenović, Davor Krasić, Hrvoje Carić, Jasenka Kranjčević, Snježana Boranić 

Živoder, Zoran Klarić, Sanda Čorak, Goran Kos, Neven Ivandić, Izidora Marković 

Nenazočni članovi Znanstvenog vijeća: Irena Ateljević 

Ostali nazočni: Dubravko Milojević, , Ivan Kožić, Ksenija Tokić, Marušić Zrinka, 

Višnja Mezak 

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. Poslovnik o radu Znanstvenog vijeća - donošenje 

4. Očitovanje Znanstvenog vijeća o restrukturiranju javnih znanstvenih instituta 

5. Pravilnik o zapošljavanju asistenata i poslijedoktoranata i mentorstvu – 

donošenje 

6. Godišnje izvješće Instituta za turizam za 2014. godinu 

7. Razno 

 

Zaključci po točkama: 

Ad.1. Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

Ad.2. Zapisnik 43. sjednice ZV jednoglasno prihvaćen. 

Ad.3. Poslovnik o radu Znanstvenog vijeća je jednoglasno usvojen 

Ad.4. S obzirom da Povjerenstvo za restrukturiranje javnih znanstvenih Instituta 

radi bez informacija za institute, kao i bez predstavnika Instituta, ali i 

predstavnika znanosti u Hrvatskoj (samo su uključeni ministarstva, HAZU i 

sindikat) u pismenoj formi je oformljeno očitovanje koje je naslovljeno na 

predsjednika povjerenstva Roka Andričevića, ministra znanosti dr.sc. Vedrana 



 
 

Mornara, predsjednika saborskog odbora za turizam Gorana Beusa 

Richemberga, ta na zamjenika ministra financija. 

Obrazloženje je organizirano kroz šest točaka: 

1. Povećanje znanstvene produktivnosti – od 2012. godine do 2014. 

godine je udvostručena 

2. Multidisciplinarnost Instituta 

3. Tradicija- više od 55 godine samostalnosti, te razvoj turizma u RH 

zajedno sa znanstvenom misli u turizmu 

4. Prepoznatljivost – u RH i u Svijetu, pridruženi član UNWTO-a 

5. Odnos s gospodarstvom – velik broj studija i projekata 

6. Financijska održivost – vjerojatniji su negativni učinci spajanja od 

pozitivnih (visoki vlastiti prihodi koji se ulažu u povećanje kvalitete rada) 

Krajnji je zaključak da Znanstveno vijeće ima jedinstven stav da Institut za 

turizam treba biti samostalna javna znanstvenoistraživačka institucija i ne 

podržava one oblike udruživanja koji bi kao rezultat imali gubitak neovisnosti, 

samostalnosti i imena Instituta.  

Znanstveno vijeće zahtijeva od ravnateljice Instituta i predsjednika Znanstvenog 

vijeća da o ovim stavovima izvijeste relevantne čimbenike u Hrvatskoj.  

Ad.5. Pravilnik o zapošljavanju asistenata i poslijedoktoranata i mentorstvu – 

jednoglasno je usvojen, a ubuduće izvješće o mentorstvu treba biti predano 

do 15. veljače. 

Ad.6. Zrinka Marušić prezentirala je 19 pokazatelja znanstvene produktivnosti s 

različitim pokazateljima u usporedbi sa šest društvenih Instituta, pri čemu je 

glavni zaključak da smo po svim pokazateljima iznadprosječni.  

Ad.7. Razno 

a) Od Ministarstva znanosti i obrazovanja smo zaprimili odobrenje za slijedeće 4 

godine kojim se daje potpora za nastavak ugovora o radu dr. sc. Izidore 

Marković. Sukladno tome Znanstveno vijeće bira dr. sc. Izidoru Marković u 

suradničko zvanje na radno mjesto poslijedoktorand. Za mentora se određuje 

dr. sc. Zoran Klarić.  

b) Ravnateljica upozorava sve prisutne da su dužni obnoviti status radova za 

2015. godinu. 

c) Ravnateljica obavještava da je napravljen sporazum o suradnji sa Sveučilištem 

Sjever, koji omogućuje razmjenu podataka i gostujuća predavanja. 

d) Ksenija Tokić obavještava da je smanjen pristup Science Directu, pošto ga 

Ministarstvo još nije platilo. 



 
 

e) Od kraja kolovoza na Institutu će boraviti Jakša Kivela sa sveučilišta u Hong 

Kongu na studijskom boravku u trajanju od 3 mjeseca. 

f) Katarina Miličević i Damir Krešić obavještavaju da je znanstveni projekt 

˝Brendiranje Turističke Destinacije: Analiza Uspješnosti Brenda u Kontekstu 

Procesa Brendiranja Destinacije˝ odobren od HRZZ-a, nositelj je dr.sc. Josip 

Mikulić s Ekonomskog fakulteta, a oni su članovi tima. 

 

 

 

 

                    Zapisničar 

       dr.sc.  Izidora Marković, v.r.       

         

Predsjednik ZV 

                          dr. sc. Davor Krasić, v.r. 

 

 

 

 

 

                                                     


