
 
 

IZVJEŠĆE 
ZNANSTVENOG VIJEĆA INSTITUTA ZA TURIZAM 

O OBAVLJENIM AKTIVNOSTIMA TIJEKOM 2012. GODINE 
 
Članovi Znanstvenog vijeća Instituta za turizam tijekom 2012. 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. Damir 
Krešić, dr.sc. Davor Krasić, dr.sc. Jasenka Kranjčević, dr.sc. Irena Ateljević, dr.sc. Goran Kos a predstavnici novaka bili 
su: Izidora Marković, dipl.geog/dipl.geol. i dr.sc. Petra Gatti (do 5.4., a prekinut radni odnos 18.5.) od 6.4.2012. Ivan 
Kožić. 
 
Predsjednica: dr.sc. Jasenka Kranjčević; 
 
Zamjenica Predsjednice: dr.sc. Renata Tomljenović. 
 
 

Znanstveno vijeće Instituta za turizam 
 održalo je u vremenu od 12.12.2011. do zaključno 19.12.2012. godine 

(ukupno 11 sjednica) 
Prošlogodišnje izvješće završeno s 02.11.2011.  

 
Sjednica Znanstvenog vijeća održana 12.12.2011. – 20. sjednica 

 Znanstveno vijeće jednoglasno prihvatilo odluku Povjerenstva o odabiru kandidata dr. sc. Renate 
Tomljenović za znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik – područje društvene znanosti, polje 
ekonomija te predložilo Institutu za turizam da sklopi novi Ugovor o radu s dr. sc. Renatom Tomljenović za 
znanstveno radno mjesto 'viši znanstveni suradnik' - područje društvene znanosti, polje ekonomija na 
neodređeno vrijeme, uz obvezu provođenja postupka reizbora ili izbora u više znanstveno zvanje svakih 5 
godina, s početkom 01.01.2012. godine. 

 Od nadležnog Ministarstva Institut primilo dopis za Ugovor o financiranju radnih mjesta znanstvenog 
novaka (klasa: 402-01/11-08/00544) za znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje 
sociologija na znanstveni projekt uz prethodan odabir mentora.  

 Dodijeljene novčane nagrade za znanstveni rad unutar Instituta za turizam (dr.sc. I. Ateljević - I. nagrada, 
rad dr.sc. D. Krasić i dr.sc. P. Gatti – II. nagrada i rad dr.sc. H. Carić - III. nagrada). 

 
Sjednica Znanstvenog vijeća održana 21.12.2011. – 21. sjednica 

 jednoglasno prihvaćena Odluka Povjerenstva za izbor dr. Hrvoja Carića u zvanje višeg asistenta područje 
prirodnih znanosti, polje biologija u trajanju od ukupno 10 godina, računajući od dana sklapanja prvog 
ugovora o radu za radno mjesto asistenta od 1.6.2006. do zaključno 31.5.2016. Novi ugovor o radu za 
suradničko radno mjesto sa zvanjem višeg asistenta počinje 01.01.2012. godine. Dr.sc. Hrvoje Carić 
raspoređuje se na projekt „Međuodnos turizma, prostora i prometa“. 

 
Sjednica Znanstvenog vijeća održana 20.01.2012. – 22. sjednica 

 Usvojen Strateški plan Instituta za turizam 2011.-2015. 
 Znanstveno vijeće jednoglasno je prihvatilo mišljenje stručnog povjerenstva i predlaže Institutu za turizam 

da sklopi ugovor s doc.dr. Goranom Kosom za znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik – znanstveno 
područje tehničkih znanosti – polje tehnologija prometa i transporta na projektu „Međuodnos turizma, 
prostora i prometa“ od 1.3.2012. 



 Radi isteka mandata predsjednice ZV ponovno izabrana za predsjednicu ZV Instituta za turizam dr.sc. J. 
Kranjčević na dvije godine od 1.2.2012.-1.2.2014. 

 
Sjednica Znanstvenog vijeća održana 08.02.2012. – 23. sjednica 

 Usvojen Plan aktivnosti IT za 2012.  
 Znanstveno vijeće jednoglasno je prihvatilo mišljenje Stručnog povjerenstva te predložilo Institutu za 

turizam da sklopi Ugovor o radu na određeno vrijeme s Nikolom Ćelićem, prof. sociologije i dipl. 
sociologom za suradničko radno mjesto znanstveni novak - asistent u znanstvenom području društvene 
znanosti, znanstveno polje sociologija u trajanju do najviše šest godina, s početkom od 01.03.2012. godine. 

 
Sjednica Znanstvenog vijeća održana 05.04.2012 – 24. sjednica 

 Znanstveno vijeće jednoglasno je prihvatilo mišljenje Stručnog povjerenstva i donijelo Odluku da Institut za 
turizam zaključi ugovor o radu na znanstvenom radnom mjestu „viši znanstveni suradnik“ znanstveno 
područje tehničkih znanosti – polje arhitektura i urbanizam, s dr.sc. Jasenkom Kranjčević na projektu 
„Međuodnos turizma, prostora i prometa i turizma“ na neodređeno vrijeme s početkom od 01.05.2012. 
godine. 

 Usvojen Etički kodeks Instituta za turizam.  
 Izabrano peteročlano etičko povjerenstvo Instituta, s predsjednikom dr.sc. Davorom Krasićem, te 

članovima dr.sc. Ivo Kunst, dr.sc. Damir Krešić, mr.sc. Dubravko Milojević i Ivan Kožić, dipl.oec. 
 Usvojen Pravilnik dobre akademske prakse za znanstveni rad u Institutu za turizam. 
 Izabrani predstavnici znanstvenih novaka u Znanstvenom vijeću Instituta, a to su novaci prof.geo./ing.geol. 

Izidora Marković i Ivan Kožić dipl.oec. 
 

Sjednica Znanstvenog vijeća održana 05.06.2012. – 25. sjednica 
 Rasprava o prijedlogu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. 
 Rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost.  
 Rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju. 
 Sporazumni raskid radnog odnosa dr.sc. Petra Gatti 18.5.2012. 
 Obrana doktorske disertacije Neven Ivandić, Ekonomski fakultet Split, 1.6.2012. 
 

Sjednica Znanstvenog vijeća održana 11.09.2012. – 26. sjednica 
 Mentori su dali izvješće za prvu polovinu godine – sva izvješća pozitivna za novake (Izidoru Marković, Ivana 

Kožića te Nikolu Čelića). 
 Izbori u znanstvena zvanja AZVO – stanje (Snježana Boranić Živoder, Hrvoje Carić, Neven Ivandić, Goran 

Kos). 
 
Sjednica Znanstvenog vijeća održana utorak 21.09.2012. – 27. sjednica 

 Izabrano Stručno povjerenstvo za raspis natječaja za sistematizirano znanstveno radno mjesto 
znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti – znanstveno polje ekonomija na 
projektu Mjerenje važnosti utjecaja turizma na gospodarstvo Hrvatske. 
 

Sjednica Znanstvenog vijeća održana 15.10.2012. – 28. sjednica 
 Znanstveno vijeće jednoglasno prihvatilo Zaključak Stručnog povjerenstva o odabiru kandidata dr.sc. 

Snježane Boranić Živoder za znanstveno radno mjesto „znanstveni suradnik“ - u znanstvenom području 
društvene znanosti, znanstveno polje ekonomija. Znanstveno vijeće jednoglasno predložilo Institutu za 
turizam da sklopi Ugovor o radu s dr. sc. Snježanom Boranić Živoder za znanstveno radno mjesto 
„znanstveni suradnik“ za znanstveno područje 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 16.10.2012. godine. 

 
 
 

 



Sjednica Znanstvenog vijeća održana 04.12.2012. – 29. sjednica 
 Rasprava o višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti na javnim sveučilištima i 

javnim znanstvenim institutima u RH, te modelima financiranja znanstvene djelatnosti institucija za prva tri 
mjeseca 2013.  

 Izvješća mentora za novake za 2012.godinu. 
 Izvješće o znanstvenoj aktivnosti IT tijekom 2012. 

 

Sjednica Znanstvenog vijeća održana 19.12. 2012.  – 30. sjednica  

 Dodijeljene novčane nagrade za znanstveni rad unutar Instituta za turizam: za članke u znanstvenim 
časopisima i poglavlja u knjigama. Za znanstvene članke nagrade dodijeljene: Goran Kos, Damir Krešić i 
Katarina Miličević. Za poglavlja u knjigama nagrade dodijeljene: Irena Ateljević i Hrvoje Carić.    

 Studijsko usavršavanje tijekom 2013. Irena Ateljević – odluka; 
 Studijsko usavršavanje tijekom 2013. Katarina Miličević – informacija; 
 Studijsko usavršavanje u siječnju 2013. Neven Ivandić i Neda Telišman-Košuta – informacija; 
 Usklađenje ocjena mentora za novake. 

 
Osim navedenog, na sjednicama su prezentirana izvješća o prisustvovanju znanstvenim skupovima (konferencije, 
kongresi, stručna usavršavanja) te izvješća o znanstvenoj djelatnosti (objava članaka). 
 
 
Predsjednica ZV 

 
Dr. sc. Jasenka Kranjčević, d.i.a., v.r. 
 
 
 


