Znanstveno vijeće Instituta za turizam
Zagreb, 04. ožujka 2019.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ZNANSTVENOG VIJEĆA
INSTITUTA ZA TURIZAM U 2018. GODINI
Znanstveno vijeće Instituta za turizam na datum pisanja ovog izvješća brojalo je 16 članova. Članovi su:
dr. sc. Irena Ateljević, dr. sc. Snježana Boranić-Živoder, dr. sc. Hrvoje Carić, dr. sc. Sanda Čorak, dr. sc.
Neven Ivandić, dr. sc. Zoran Klarić, dr. sc. Goran Kos, dr. sc. Ivan Kožić, dr. sc. Jasenka Kranjčević, dr.
sc. Davor Krasić, dr. sc. Damir Krešić, dr. sc. Ivo Kunst, dr. sc. Izidora Marković Vukadin, dr. sc. Renata
Tomljenović, dr. sc. Josip Mikulić i dr. sc. Peter Mackelworth (16 članova).
Znanstveno vijeće Instituta za turizam je tijekom 2018. godine održalo 9 sjednica, na kojima je donosilo
odluke u skladu s ovlastima definiranim Statutom i utvrđenom znanstvenom politikom Instituta za turizam,
a prema Poslovniku o radu Instituta.
Posebna je pozornost tijekom 2018. godine usredotočena na nekoliko ključnih aktivnosti:







podizanje kvalitete i kvantitete znanstvenih radova i časopisa Turizam,
nova zapošljavanja znanstvenika i stručnih suradnika,
izbori u znanstvena zvanja,
pripreme za prijave znanstvenih i ostalih projekata,
rad na komercijalnim projektima čiji je output znanstvena produkcija i
prezentacije znanstvenih radova na području turizma naših i gostujućih znanstvenika.

Na svojim sjednicama Znanstveno vijeće je, između ostalog, raspravljalo o sljedećim temama i točkama:
11. sjednica
07.02.2018.

12. sjednica
15.03.2018.

- predstavljeni su projekti koji su prijavljeni na natječaj za financiranje od strane
Hrvatske zaklade za znanost: dr. sc. Renata Tomljenović je predstavila projekt na
temu uloge aktivizma u turizmu i transformacijskim pokretima, dr. sc. Jasenka
Kranjčević je predstavila projekt na temu kulturne baštine u turizmu u kontekstu
modela održivog razvoja i dr. sc. Ivan Kožić je predstavio projekt na temu
makroekonomskih učinaka turizma,
- dr. sc. Ksenija Tokić je podnijela izvještaj sa skupa Sindikata znanosti. Teme su bile
restrukturiranje javnih znanstvenih instituta, priprema novog zakona o znanosti te
prijedlog novog sustava plaća i zapošljavanja u javnim znanstvenim institutima koji
ide u smjeru normiranja rada te uvođenja platnih razreda i
- članovi ZV-a su obaviješteni o zapošljavanju izv. prof. dr. sc. Josipa Mikulića
(Ekonomski fakultet, predstojnik Katedre za turizam) na 20 posto radnog vremena.
- rezultati prvog kruga vrednovanja projektnih prijedloga prijavljenih na HRZZ natječaj:
dr. sc. Ivan Kožić je predstavio projekt na temu makroekonomskih učinaka turizma –
upućen u drugi krug, dr. sc. Renata Tomljenović je predstavila projekt na temu uloge
aktivizma u turizmu i transformacijskim pokretima – nije prošao, dr. sc. Jasenka
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-

-

13. sjednica
18.05.2018.

14. sjednica
05.07.2018.

Kranjčević je predstavila projekt na temu kulturne baštine u turizmu u kontekstu
modela održivog razvoja – nije prošao,
ravnatelj ukazuje kako je potrebno i dalje raditi na prijavama projekata HRZZ-u,
važno je napomenuti kako članovi panela baš i nemaju visoke reference za objavu,
izvještaj sa sastanka ravnatelja javnih znanstvenih instituta - izbor predstavnika u
radnu skupinu za izradu novog Zakona o znanosti i visokom obrazovanju. Ravnatelj je
bio na sastanku svih znanstvenih instituta na kojem je predložena dr. sc. Maruška
Vizek (Ekonomski institut) za predstavnika svih instituta u Povjerenstvo za izradu
novog Zakona o znanosti i visokom obrazovanju,
planirani znanstveni radovi u 2018.: ukupno se planira objaviti 48 znanstvenih radova
(18 ih je u ozbiljnoj izradi ili na recenzijama). Malo radova planirano u časopisima koji
imaju visoki IMPACT faktor,
inicijativa za organizaciju znanstvene konferencije u listopadu 2019. povodom
obilježavanja 60.-te obljetnice Instituta. Ravnatelj predlaže da se međunarodna
znanstvena konferencija – proslava 60 godina instituta - održi slijedeće godine u
listopadu ili studenom 2019. u Dubrovniku te da se pozovu urednici određenih
časopisa i relevantni stručnjaci u turizmu. Planira se objava i međunarodnog
zbornika koji bi bio indeksiran.

- formirano je Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za prijem na radno mjesto
znanstvenog suradnika na nepuno radno vrijeme u trajanju od 8 sati tjedno - 1
izvršitelj/ica u sljedećem sastavu: dr. sc. Neven Ivandić, predsjednik, dr. sc. Ivan
Kožić, član i dr. sc. Renata Tomljenović, članica,
- na temelju izvještaja Povjerenstva za provedbu postupka natječaja po raspisanom
natječaju za prijem u zvanje i na radno mjesto stručni savjetnik u sustavu znanosti i
visokom obrazovanju, proizlazi da je zaprimljeno 8 molbi, od kojih su obavljeni
intervjui s 4 najbolja kandidata/tkinje. Prijedlog je Povjerenstva da se na probni rok u
trajanju od 6 mjeseci primi dr. sc. Hrvoje Mataković, sadašnji djelatnik Hrvatske
zaklade za znanost.
- odabrano je Povjerenstvo za raspis i provedbu natječaja u sastavu: dr.sc. Neven
Ivandić (predsjednik povjerenstva), dr.sc. Ivan Kožić i dr.sc. Renata Tomljenović i
donijelo je sljedeće zaključke:
- javio se jedan kandidat/kandidatkinja za radno mjesto – dr. sc. Josip Mikulić,
- kandidat zadovoljava sve uvjete natječaja s 36 znanstvenih radova s
međunarodnom recenzijom,
- povjerenstvo je predložilo da se dr. sc. Josip Mikulić primi na znanstveno
radno mjesto znanstvenog suradnika na određeno vrijeme s nepunim radnim
vremenom u trajanju od 8 sati tjedno (financirano vlastitim sredstvima Instituta
za turizam),
- izvješće povjerenstva jednoglasno je prihvaćeno,
- za zamjenicu ZV jednoglasno je izabrana dr. sc. Snježana Boranić Živoder,
- formirano je Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za jedno
znanstveno radno mjesto - znanstveni suradnik, u nepunom radnom vremenu
(50%) u sastavu dr. sc. Jasenka Kranjčević (predsjednica), dr. sc. Izidora
Marković i dr. sc. Hrvoje Carić.
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15. sjednica
06.09.2018.

16. sjednica
21.09.2018.

17. sjednica
09.10.2018.

18. sjednica
08.11.2018.

- ZV je jednoglasno prihvatilo i donijelo Odluku o organizaciji znanstvene konferencije
povodom obilježavanja 60. godina od osnutka Instituta za turizam, u Dubrovniku od
06. do 09.11.2019. godine,
- odabrano je Povjerenstvo za raspis i provedbu natječaja na znanstveno radno
mjesto znanstvenog suradnika na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom
u trajanju od 8 sati tjedno, u sastavu dr. sc. Neven Ivandić (predsjednik
povjerenstva), dr. sc. Ivan Kožić i dr. sc. Renata Tomljenović.
- ravnatelj Instituta za turizam dr. sc. Damir Krešić je u uvodnom izlaganju istaknuo
potrebu poticanja znanstvene produkcije kroz donošenje internog Pravilnika o
mjerama poticanja koje bi trebale sadržavati financijsko nagrađivanje znanstvenika
čiji radovi su citirani u WOS-u i SCOPUS-u. Istaknuo je i izostanak potpore
Ministarstva znanosti i visokog obrazovanja časopisu 'Turizam' zbog nedovoljnog
broja objavljenih domaćih radova (ispod 15%), što podrazumijeva poticanje
znanstvenika Instituta za turizam da objavljuju u 'Turizmu'. U raspravi je predloženo i
nagrađivanje prilikom objavljivanja knjiga te obvezna financijska stimulacija za
citiranje u WOS-u, odnosno godišnje nagrade za najbolje radove,
- u raspravi je bilo dosta primjedbi na članak 5 vezano uz kriterije za napredovanje
znanstvenika,
- ravnatelj izvještava da je u pripremi novi Zakon o znanosti, u čiju izradu nisu uključeni
dionici znanosti u RH (Sveučilišta i Instituti). Ono što do sada doznajemo o nacrtu
Zakona je:
- Zakon je podloga za sklapanje programskih ugovora,
- Zakon pogoduje prirodnim i tehničkim znanostima,
- Zakon predviđa manje ovlasti znanstvenom vijeću, a veće Upravnom vijeću (pri
čemu su nerazmjerni uvjeti za članove s Instituta i stručne članove),
- propisuje nepotrebne elemente (npr. baze koje su relevantne i ne bi smjele biti
dio zakona),
- uvodi kategoriju Sveučilišnih instituta,
- Zakon navodi kako su Instituti dužni davati stručna mišljenja i stručne podloge
za potrebe državnih tijela kao dio primarnog posla,
- Zakon definira tri kategorije koje se provlače kroz njega: Međunarodno
recenzirani domaći kompetitivni projekti, Međunarodni kompetitivni projekti,
Međunarodno recenzirani kompetitivni znanstveni radovi – to je temelj za sve
vrednovanje,
- izbori u znanstvena zvanja bi se radile pri matičnom Sveučilištu ili Institutu –
prema novom pravilniku.
- izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja na znanstveno radno mjesto
znanstvenog suradnika na neodređeno radno vrijeme s nepunim radnim vremenom u
trajanju od 8 sati tjedno. Povjerenstvo izvještava da se javio jedan kandidat dr. sc.
Josip Mikulić koji zadovoljava sve uvijete natječaja, te predlaže zapošljavanje.
Jednoglasno usvojeno od strane ZV,
- izvješće Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za jedno znanstveno
radno mjesto znanstveni suradnik, na neodređeno radno vrijeme, s nepunim radnim
vremenom u trajanju od 20 sati tjedno i razno. Povjerenstvo izvještava da su se javila
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dva kandidata, no da uvijete natječaja u potpunosti zadovoljava samo dr. sc. Peter
Mackelworth, te predlaže zapošljavanje. Jednoglasno usvojeno od strane ZV.
19. sjednica
04.12.2018.

- Pravilnik o nagradama i priznanjima Instituta za turizam prihvaćen je jednoglasno,
- predsjednik ZV Goran Kos je u glavnim crtama iznio novine koje donosi prijedlog
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. U raspravi su sudjelovali
ravnatelj i članovi ZV S. Čorak, Z. Klarić, R. Tomljenović, I. Kunst, D. Krasić, N. Ivandić.
Posebno je istaknuto da su za institute važne odredbe koje se odnose na izbor u
znanstvena zvanja, izbor na znanstvena radna mjesta, izbor članova Znanstvenog
vijeća, sveučilišne institute. 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,
- Izidora Marković Vukadin je izvijestila članove ZV o pripremi nove web stranice
Instituta za turizam i
- ravnatelj je predložio da se u organizaciju znanstvene konferenciju u Dubrovniku 2019.
godine uključi I. Marković Vukadin.

Objavljivanje znanstvenih radova i sudjelovanje u drugim znanstvenim aktivnostima primarna je zadaća
Instituta za turizam i njome se ostvaruje jedan od strateških ciljeva, a to je stvaranje istraživačke jezgre
međunarodne prepoznatljivosti.
Tijekom 2018. istraživači IT-a objavili su ukupno 44 znanstvena rada koji se svrstavaju u A1 (32) i A2 (12)
kategorije znanstvenih radova, imali smo 5 znanstvenih projekata IT-a te rad na 6 znanstvenih projekata
s drugih institucija.
Također, Znanstveno vijeće je na svojim sjednicama razmatralo izvještaje o sudjelovanju znanstvenika
Instituta za turizam na znanstvenim skupovima u inozemstvu i Hrvatskoj te o drugim znanstvenim
aktivnostima koje su se odvijale tijekom godine. O svim održanim sjednicama postoje detaljni zapisnici.

Predsjednik Znanstvenog vijeća

izv. prof. dr. sc. Goran Kos, dipl. ing.
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