
 
 
 

ZNANSTVENO VIJEĆE 
15.10.2019. 

 
 ZAPISNIK 

 
     27. sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja je održana 

               14.10.2019. s početkom u 10.00 sati 
 
Prisutni: I. Beroš, H. Carić, S. Čorak, N. Ivandić, Z. Klarić, G. Kos, I. Kožić, J. Kranjčević, D. Krasić, D. 
Krešić, I. Kunst, I. Marković Vukadin, H. Mataković (13/18) 
 
Izostali: I. Ateljević, S. Boranić Živoder, P.C. Mackelworth, J. Mikulić, R. Tomljenović (5/18) 
 
Poseban poziv: B. Božić, 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 26. sjednice Znanstvenog vijeća,   
2. Prihvaćanje dnevnog reda ZV-a, 
3. Otvaranje internog Natječaja Instituta za turizam za prijavu internih znanstvenoistraživačkih 

projekata, 
4. Informacije o Programskim ugovorima, 
5. Informacije o novom natječaju Hrvatske zaklade za znanost, 
6. Informacije o časopisu Turizam, 
7. Formiranje Povjerenstva za raspisivanje natječaja za jedno stručno radno mjesto stručni 

suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju i 
8. Razno 

 
 
Zaključci po točkama: 
 
Ad.1. Prihvaćanje zapisnika s 26. sjednice Znanstvenog vijeća 

Zapisnik 26. sjednice ZV-a je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad 2. Prihvaćanje dnevnog reda ZV-a. 

Prijedlog dnevnog reda je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad.3.  Otvaranje internog Natječaja Instituta za turizam za prijavu internih znanstvenoistraživačkih 
projekata 



 
 
 

Kolega dr.sc. Goran Kos izvijestio je prisutne o otvorenom Natječaju Instituta za turizam za prijavu internih 
znanstvenoistraživačkih projekata te je podsjetio da su preduvjeti za realizaciju natječaja ispunjeni, što 
ponajprije uključuje izrađeni Pravilnik za interne projekte, prijavni i evaluacijski obrazac te izbor 
povjerenstva  što je učinjeno na prošloj sjednici ZV-a. Natječaj je otvoren do 25. listopada 2019. godine te 
se očekuje da će postupak evaluacije biti gotov u studenom iste godine. Očekuje se prijava 3-4 interna 
projekta koja će biti raspoređena prema tematskim skupinama istraživača što se dosad odnosilo na 4 
skupine: Ekonomski učinci i prognoziranje, Ponašanje i iskustva posjetitelja, Održivi razvoj turizma i 
upravljanje te Promet, prostor i turizam.  
Napomenuto je kako 90% radnog vremena znanstvenika mora biti provedeno na poslovima vezanim za 
znanost, dok se drugih 10% odnosi na institucijski doprinos što uključuje rad u stručnim vijećima, 
organizaciju konferencija, uređivanje časopisa i nastavu. Pod znanstvenim radom smatra se sudjelovanje 
na nacionalnim i međunarodnim kompetitivnim projektima, poput projekata Hrvatske zaklade za znanost 
(uključuje i rad na projektima drugih institucija), Erasmus+ projekata te internih znanstvenih projekata. 
Interreg projekti ne smatraju se znanstvenim projektima u cjelini, no neki njihovi dijelovi mogu se smatrati 
znanstvenim radom.  
 
Ad. 4. Informacije o Programskim ugovorima 
 
Ravnatelj, dr.sc. Damir Krešić podsjetio je prisutne o Programskim ugovorima prema kojima bi Institut za 
turizam sveukupno trebao dobiti 773.400,00 kuna, što se odnosi na temeljno financiranje, financiranje 
znanstvenih radova te specifične institutske ciljeve. Dosad je dobiveno 360.400,00 kuna te se očekuje još 
413.000,00 kuna.  

 

Ad. 5. Informacije o novom natječaju Hrvatske zaklade za znanost 
 
Ravnatelj, dr.sc. Damir Krešić obavijestio je sve prisutne o novom natječaju Hrvatske zaklade za znanost 
koji se otvara krajem studenog 2019. godine te ostaje otvoren do veljače 2020. godine. Kolega dr.sc. 
Hrvoje Mataković izvijestio je i o Bilateralnom slovensko-hrvatskom natječaju koji raspisuje Javna agencija 
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) s Hrvatskom zakladom za znanost (HRZZ), a 
otvorenje prijava očekuje se krajem listopada ili početkom studenog 2019. godine.  

 

Ad. 6. Informacije o časopisu Turizam 
 
Ravnatelj, dr.sc. Damir Krešić izvijestio je o promjeni uredništva časopisa Turizam. Glavni urednik 
časopisa bit će kolega dr. sc. Josip Mikulić. Osim toga izvijestio je o kupnji novog sustava za podnošenje 
prijava radova za časopis koji olakšava praćenje postupka recenzije i statusa rada. Ravnatelj je još 
jednom potaknuo prisutne da svoje radove objavljuju u časopisu Turizam.  
 

Ad. 7. Formiranje Povjerenstva za raspisivanje natječaja za jedno stručno radno mjesto stručni 
suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju 
 
Ravnatelj, dr.sc. Damir Krešić, izvijestio je prisutne o zatraženom odobrenju za preustroj upražnjenog 
stručnog radnog mjesta 'stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju' u stručno radno 



 
 
 

mjesto 'stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju'. Kako se uskoro očekuje dobivanje 
suglasnosti nadležnog Ministarstva, a u cilju što skorijeg raspisivanja natječaja, potrebno je formirati 
Povjerenstvo za raspisivanje natječaja za stručno radno mjesto 'stručni suradnik u sustavu znanosti i 
visokom obrazovanju' – 1 izvršitelj (m/ž).  
Formirano je Povjerenstvo za raspisivanje natječaja za jedno stručno radno mjesto stručni suradnik u 
sustavu znanosti i visokom obrazovanju u sastavu: 
 

 dr. sc. Snježana Boranić-Živoder – članica Povjerenstva 
 dr. sc. Sanda Čorak – članica Povjerenstva 
 dr. sc. Renata Tomljenović – članica Povjerenstva 

 
 

Ad. 8. Razno 

Ravnatelj, dr. sc. Damir Krešić potaknuo je osobito mlađe kolege da se prijavljuju na znanstvene 
konferencije te da promišljaju o proširenju znanstvene razmjene na Institutu.  
 

Sjednica je završila u 11.00 h. 
 

 

Zapisničarka  Predsjednik ZV 
 
 
 

Ives Vodanović Lukić  izv. prof. dr. sc. Goran Kos 
 

 
 


