ZNANSTVENO VIJEĆE
03.05.2019.

ZAPISNIK
23. sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja je održana
26.04.2019. s početkom u 10.30 sati
Prisutni:, H. Carić, Z. Klarić, G. Kos, I. Kožić, J. Kranjčević, D. Krasić, D. Krešić, I. Kunst, I. Marković
Vukadin , J. Mikulić, R. Tomljenović (10/16)
Izostali: I. Ateljević, S. Boranić Živoder, S. Čorak, N. Ivandić, P.C. Mackelworth, J. Mikulić
Poseban poziv: H. Mataković, V. Mezak
Sjednica je održana u dvorani Instituta za turizam.
Utvrđuje se da je sjednici nazočan dovoljan broj članova ZV za donošenje odluka.
Dnevni red:
1. Prihvaćanje zapisnika s 22. sjednice Znanstvenog vijeća,
2. Prihvaćanje dnevnog reda,
3. Informacija ravnatelja oko novih zapošljavanja u Institutu (dva znanstvena i jedno stručno radno
mjesto),
4. Formiranje Povjerenstva za raspisivanje natječaja za dva znanstvena radna mjesta (znanstveni
suradnik),
5. Formiranje Povjerenstva za raspisivanje natječaja za jedno stručno radno mjesto (viši stručni
suradnik u znanosti i visokom obrazovanju),
6. Informacija ravnatelja oko programskog financiranja javnih znanstvenih instituta,
7. Informacija oko prijava znanstvenih projekata na HRZZ,
8. Rasprava oko normiranja znanstvenog rada prema informacijama dobivenim od MZO i temeljem
Kolektivnog ugovora te potreba uvođenja internih znanstvenih projekata u Institutu (izraditi i popis
aktualnih znanstvenih projekata na kojima su znanstvenici IT-a – potvrde voditelja projekata)
9. Informacije vezane za organizaciju stručnog skupa (27.09.2019.) i Znanstvene konferencije (06.09.11.2019.) povodom obilježavanja 60-te obljetnice Instituta
10. Razno.
Zaključci po točkama:
Ad.1. Prihvaćanje zapisnika s 22. sjednice Znanstvenog vijeća

Zapisnik 22. sjednice ZV je jednoglasno prihvaćen.
Ad 2. Prihvaćanje dnevnog reda

Prijedlog dnevnog reda je jednoglasno prihvaćen.

Ad.3. Informacija ravnatelja oko novih zapošljavanja u Institutu (dva znanstvena i jedno stručno radno

mjesto)
Ravnatelj dr.sc. Damir Krešić izvijestio je prisutne o dobivenim odobrenjima za nova radna
mjesta. Riječ je o dva radna mjesta za znanstvene suradnike i jednom radnom mjestu višeg
stručnog suradnika u znanosti. Odobrena su i dva razvojna radna mjesta za koja se još čekaju
pismena odobrenja.
Na radno mjesto višeg stručnog suradnika u znanosti planira se zaposliti pravnika koji bi se bavio
poslovima javne nabave te zakonskom legislativom poslovanja Instituta, koja postaje sve
složenija, zbog čega je potrebno zaposlenje na puno radno vrijeme.
Osim ovih zapošljavanja, planira se otvaranje dva do tri radna mjesta na INTERREG projektima.
Za ta radna mjesta Institut za turizam mora samostalno unaprijed osigurati plaće za prvih 6-8
mjeseci, od čega se naknadno vraća 85% sredstava za bruto plaće. Na ova radna mjesta
zapošljavalo bi se mlade osobe, freelancere ili netom diplomirane koji se na ovaj način uvode u
posao, a namjera je pronaći što kvalitetniji kadar koji bi polovicu svog radnog vremena, osim na
INTERREG projektima, mogao raditi i na poslovima Instituta.
Ad. 4. Formiranje Povjerenstva za raspisivanje natječaja za dva znanstvena radna mjesta (znanstveni

suradnik)
Formirana su dva Povjerenstva za raspisivanje natječaja za dva (2) znanstvena radna mjesta, i to:
Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za znanstveno radno mjesto znanstveni
suradnik u području društvenih znanosti ili interdisciplinarnim područjima znanosti, polju
politologije i sociologije, na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž) u sastavu:




Dr.sc. Renata Tomljenović – predsjednica Povjerenstva
Dr.sc. Snježana Boranić-Živoder – član Povjerenstva
Dr.sc. Sanda Čorak – član Povjerenstva

Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za znanstveno radno mjesto znanstveni
suradnik u području društvenih znanosti, polje ekonomija, grana makroekonomija, na
neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž) u sastavu:




Dr.sc. Neven Ivandić – predsjednik Povjerenstva
Dr.sc. Ivo Kunst – član Povjerenstva
Dr.sc. Ivan Kožić – član Povjerenstva

Ad. 5. Formiranje Povjerenstva za raspisivanje natječaja za jedno stručno radno mjesto (viši stručni

suradnik u znanosti i visokom obrazovanju),
Formirano je Povjerenstvo za raspisivanje natječaja za jedno stručno radno mjesto (viši stručni
suradnik u znanosti i visokom obrazovanju) u sastavu:




Doc.dr.sc. Hrvoje Mataković – predsjednik Povjerenstva
Dr.sc. Damir Krešić – član Povjerenstva
Dr.sc. Izidora Marković Vukadin – član Povjerenstva

Ad. 6. Informacija ravnatelja oko programskog financiranja javnih znanstvenih instituta

Ravnatelj dr.sc. Damir Krešić izvijestio je prisutne o javnim programskim ugovorima kao temelju
programskog financiranja. Prema dogovoru na sastanku s Ministarstvom znanosti i obrazovanja,
novi program financiranja objediniti će financiranje hladnog pogona, višegodišnje institucionalno
financiranje te časopis Turizam. S obzirom da će dobivena sredstva biti umanjena (prema
procjeni, iznos će biti umanjen za 100.000kn), ravnatelj je istaknuo kako će se časopis Turizam
morati pojačano financirati iz režijskih troškova Instituta zbog čega je potrebno razmisliti o
mogućnostima smanjivanja troškova vezanih uz časopis (npr. ukidanje dvojezičnosti) ili drugim
izvorima prihoda za pokrivanje troškova časopisa (npr. autorske naknade). Predlaže se da se o
financiranju časopisa raspravi unutar posebne točke dnevnog reda na narednoj sjednici
Znanstvenog vijeća (npr. objavljivanje samo na engleskom jeziku, online izlaženje, naplata
naknade za objavu članka itd.).
Osim toga, istaknuto je kako zaposlenici Instituta ne objavljuju u dovoljnom broju svoje radove u
časopisu Turizam, što je kolegica dr.sc. Renata Tomljenović protumačila dosadašnjom praksom
prema kojoj se časopis smatrao manje kvalitetnim te je dobivao manja financijska sredstva
ukoliko je bio zastupljen veći broj domaćih autora. Ravnatelj dr.sc. Damir Krešić napomenuo je
kako je naše programsko financiranje proporcionalno našem objavljivanju te je još jednom
potaknuo na veću znanstvenu produkciju.
Ad. 7. Informacija oko prijava znanstvenih projekata na HRZZ

Trenutno su u postupku prijave na natječaj Hrvatske zaklade za znanost dva projekta sa Instituta.
Kulturna baština u turizmu – modeli održivog razvoja (CULHER-TOUR) naziv je projekta kojem
je voditeljica dr.sc. Jasenka Kranjčević, a suradnice s Instituta su dr.sc. Izidora Marković Vukadin
i dr.sc. Ksenija Tokić. Glavni ciljevi projekta su razvoj konceptualnog okvira za razumijevanje
trendova korištenja kulturne baštine; razvoj metodološkog okvira za valorizaciju, interpretaciju i
prostornu distribuciju kulturne baštine te izrada višestrukih scenarija korištenja kulturne baštine u
kontekstu održivog razvoja turizma.
Utjecaj turističkog autobusnog prometa u urbanim i zaštićenim područjima (UTAPROM) naziv je
drugog projekta kojem je voditelj izv.prof.dr.sc. Goran Kos, a suradnici s Instituta su dr.sc. Hrvoje
Carić i dr.sc. Izidora Marković Vukadin. U projektu će se istraživati utjecaj turističkih autobusa na
onečišćenje okoliša štetnim plinovima koje stvaraju motorna vozila (CO, NOX, SO2, PM2.5 i
PM10), stvaranje buke i utjecaj na razinu sigurnosti prometa u zoni obuhvata.
Ad. 8. Rasprava oko normiranja znanstvenog rada prema informacijama dobivenim od MZO i temeljem
Kolektivnog ugovora te potreba uvođenja internih znanstvenih projekata u Institutu (izraditi i popis
aktualnih znanstvenih projekata na kojima su znanstvenici IT-a – potvrde voditelja projekata).

S obzirom na informacije iz Ministarstva znanosti i obrazovanja i temeljem Kolektivnog ugovora,
90% radnog vremena zaposlenih u znanstvenim institucijama mora se odnositi na znanstvene
projekte, a tek 10% na druge aktivnosti (npr. funkcija predsjednika Znanstvenog vijeća i sl.), treba
razmotriti i primjenu Pravilnika o osnovama financiranja znanstveno-istraživačkih instituta (NN
38/97). Osim projekata Hrvatske zaklade za znanost, potrebno je razvijati i interne znanstvene
projekte te je dogovoreno da se unutar posebne točke dnevnog reda naredne sjednice

Znanstvenog vijeća raspravi o konceptu internih znanstvenih projekata, temeljem kojeg bi se
prišlo izradi Pravilnika o znanstvenim projektima Instituta za turizam (sadržaj, prijava, evaluacija,
odabir, financiranje projekata i sl.).
Ad. 9. Informacije vezane za organizaciju stručnog skupa (27.09.2019.) i Znanstvene konferencije (06.-

09.11.2019.) povodom obilježavanja 60-te obljetnice Instituta
Potvrđeno je partnerstvo Hrvatske gospodarske komore u organizaciji stručnog skupa
(27.09.2019.) koji će održati u hotelu Westin. Troškovi na osnovi 150 ljudi kreću se oko 50.000kn
te će biti pokriveni od strane Instituta za turizam i Hrvatske gospodarske komore u jednakom
omjeru.
Dr.sc. Izidora Marković Vukadin, predsjednica Organizacijskog odbora Znanstvene konferencije
koja bi se trebala održati u Dubrovniku od 06.11. do 9.11.2019. upozorila je kako je dosad pristiglo
10-ak sažetaka, a rok za slanje sažetaka se bliži kraju. Dogovoreno je da će se rok za slanje
sažetaka produžiti, a kolege su pozvane da se prijave sa svojim sažecima.
Ad. 10. Razno

Dr.sc. Damir Krešić izvijestio je kako je Interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij
Dentalno – medicinski turizam, na kojem je Institut za turizam jedan od partnera, dobio suglasnost
za izvođenje te je u postupku čekanja dopusnice od strane Agencije za znanost i visoko
obrazovanje i Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Nadalje, ravnatelj je informirao članove ZV-a da se čeka na pisanu suglasnost MZO za dva
razvojna mjesta asistenata za koja se formiraju povjerenstva za raspis natječaja za prijem na
Institut za turizam, u slijedećem sastavu:
1. Povjerenstvo za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u
interdisciplinarnim područjima znanosti, polje geografija na određeno vrijeme od 5 godina s
obvezom upisa poslijediplomskog sveučilišnog studija – 1 izvršitelj (m/ž); dr. sc. Zoran Klarić
(predsjednik povjerenstva), dr. sc. Jasenka Kranjčević i dr. sc. Izidora Marković Vukadin i
2. Povjerenstvo za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u području
prirodnih znanosti, polje matematika na određeno vrijeme od 5 godina s obvezom upisa
poslijediplomskog sveučilišnog studija – 1 izvršitelj (m/ž); dr. sc. Neven Ivandić (predsjednik
povjerenstva), dr. sc. Sanda Čorak i dr. sc. Izidora Marković Vukadin.
Sjednica je završila u 11.30h.
Zapisničarka

Predsjednik ZV

Ives Vodanović Lukić

izv. prof. dr. sc. Goran Kos

