
 
 

IZVJEŠĆE 
ZNANSTVENOG VIJEĆA INSTITUTA ZA TURIZAM 

O OBAVLJENIM AKTIVNOSTIMA TIJEKOM 2011. GODINE 
 
Članovi Znanstvenog vijeća Instituta za turizam tijekom 2011. godine su: dr.sc. Sanda Čorak, 
dr.sc. Siniša Horak, dr.sc. Zoran Klarić, dr.sc. Ivo Kunst, dr.sc. Renata Tomljenović,  dr.sc. 
Blaženka Vrdoljak-Šalamon, dr.sc. Vesna Mikačić, dr.sc. Davor Krasić, dr.sc. Jasenka 
Kranjčević, dr.sc. Irena Ateljević a predstavnici novaka bili su: Izidora Marković, 
dipl.geog/dipl.geol. i dr.sc. Petra Gatti. 
Predsjednica: dr.sc. Jasenka Kranjčević; 
Zamjenica predsjednice: dr.sc. Renata Tomljenović. 
 
 

Znanstveno vijeće Instituta za turizam 
 održalo je u vremenu od 01.01.2011. do zaključno 28.11.2011. godine 

 ukupno 9 sjednica 
 
1. Sjednica Znanstvenog  vijeća održana 3.1.2011. 

 
 

 Donesena Odluka o produženju ugovora o radu dr. sc. Blaženka Vrdoljak-Šalamon do 
31.12.2012. na znanstveno radno mjesto „viši znanstveni suradnik“ sukladno odredbi čl. 
42. st. 5. i 6. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, jer 2012. navršava 
65. godina života i ispunjava zakonske uvjete za odlazak u mirovinu. 

 Usvojena Strategija ljudskih resursa 2010.-2014.  
 

 
2. Sjednica Znanstvenog  vijeća održana 14.2.2011. 

 
 Usvojeno izvješće povjerenstva i donesena Odluka da Institut ta turizam sklopi ugovor o 

radu s dr.sc. Sinišom Horakom za znanstveno radno mjesto „znanstveni savjetnik u 
trajnom zvanju“ na neodređeno vrijeme  

 Pregled stanja osoba koje su na doktorskom studiju 
 Članovi Znanstvenog vijeća obaviješteni da će komisija za tematsko vrednovanje 

Instituta dolazi  17.3.2011. 
 Informacija da su svi potrebni dokumenti za tematsko vrednovanje izrađeni i stavljeni na 

web stranicu. 
 Informacija o prijedlogu Zakona o znanstvenoj djelatnosti 

 
3. Sjednica Znanstvenog vijeća održana 5.5.2011. 
 

 Svima dostavljen novi prijedlog Zakona o znanstvenoj djelatnosti (primili e-mailom) i mole 
se da do 19.5. 2011. dostave primjedbe na prijedlog Zakona.  

 Informacija o konferencijama za prvu polovicu 2011.  
 Informacija o izboru u znanstvena zvanja (pokrenut postupak za dr.sc. Renatu 

Tomljenović i dr.sc. Damira  Krešića na Ekonomskom fakultetu)  



 Informacija da vodeći znanstvenik za kruzing industriju dolazi u Institut Ross Klein 19.-
20.5.2011.  

 Izvještaj o radu na znanstvenoj knjizi Instituta.  

 
4. Sjednica Znanstvenog vijeća održana 10.6.2011.  
 
 Donesena odluka da Ravnateljica zajedno s ravnateljima ostalih Instituta daju zajedničko 

očitovanje na prijedlog Zakona o znanstvenoj djelatnosti. 
 Odluka o raspisu natječaja za znanstveno radno mjesto 'znanstveni suradnik' –za 

interdisciplinarno područje - ekonomije i geografije te se predlaže raspisati natječaj.  
Formirano povjerenstvo za raspis natječaja: Z. Klarić, predsjednik; I. Kunst – član, 
S.Čorak - član  

 Istek ugovora o radu mr. sc. Marine Kovačević sa 30.06.2011. jer nije doktorirala do 
navedenog datuma.  

 
5.  Sjednica Znanstvenog vijeća održana 17.6.2011. 
 

 Usvojena Odluka da predstavnik Instituta u Upravnom vijeću bude dr.sc. Siniša Horak 
(radi isteka mandata). 

 Informacija da je knjiga Instituta za turizam „Izazovi upravljanja turizmom“ gotova te da 
ide u štampu.  
 

6.  Sjednica Znanstvenog vijeća održana 15.7.2011 
 

 Prihvaćeno izvješće povjerenstva i donesena Odluka da se prihvati prijava dr. sc. Irene 
Ateljević na znanstveno radno mjesto 'znanstveni suradnik' u znanstvenom području 
interdisciplinarnih  znanosti (ekonomija, geografija) na neodređeno vrijeme uz obvezu 
provođenja postupka reizbora ili izbora u više znanstveno zvanje svakih 5 godina, s 
početkom od 01.08.2011. (prilog zapisnika) 

 Donesena Odluka o raspisu natječaja za znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik – 
područje društvenih znanosti, polje ekonomija na projektu „Mjerenje važnosti utjecaja 
turizma na gospodarstvo Hrvatske“. Odluka o sastavu povjerenstva za raspis natječaja u 
sastavu: S. Horak – predsjednik, B. Vrdoljak-Šalamon, član, S. Čorak, član.  

 Štampana knjiga Instituta za turizam „Izazovi upravljanja turizmom“ a knjiga će se 
preporučiti kao literatura za VERN i ponuditi u nekoliko knjižara.  
 

7.  Sjednica Znanstvenog vijeća održana 29.7.2011. 
 

 Izvješće o tematskom vrednovanju Instituta za turizam. Institut za turizam će napisati 
očitovanje na tematsko vrednovanje.  

 Predloženo da se predstave projekti  kao i prezentacija radova.  
 

8.  Sjednica Znanstvenog vijeća održana 22.9.2011. 
 

 Usvojeno izvješće povjerenstva i donesena Odluka da se sklopi ugovor o radu s dr. sc. 
Damirom Krešićem za znanstveno radno mjesto „znanstveni suradnik“ u znanstvenom 
području društvene znanosti, znanstveno polje ekonomija na neodređeno vrijeme uz 
obvezu provođenja postupka reizbora ili izbora u više znanstveno zvanje svakih 5 
godina, s početkom od 01.10.2011. 
 



9.  Sjednica Znanstvenog vijeća održana 2.11.2011. 
 

 Usvojeno očitovanje Instituta za turizam na Izvješće o tematskom vrednovanju.  
 Prijava radova znanstvenika Instituta za dodjelu novčane nagrade za objavljeni rad u 

međunarodnom znanstvenom časopisu 
 Raspis natječaja za znanstveno radno mjesto „viši znanstveni suradnik“ društvenih 

znanosti, polje ekonomija. Povjerenstvo: Dr. sc. Siniša Horak, predsjednik, Dr. sc.  Vesna 
Mikačić, član; Dr. sc. Sanda Čorak, član 

 

Predsjednica ZV 
 

Dr. sc. Jasenka Kranjčević, v.r. 
 
 


