
 
 
 

ZNANSTVENO VIJEĆE 
12.02.2020. 

 
ZAPISNIK 

 
31. sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja je održana 

12.02.2020. s početkom u 10.40h 
 
 
Prisutni:, I. Beroš, H. Carić, N. Ivandić, G. Kos, J. Kranjčević, D. Krasić, D. Krešić, I. Kunst, I. Marković 
Vukadin, H. Mataković, R. Tomljenović (11/18) 
 
Izostali: I. Ateljević, S. Boranić-Živoder, S. Čorak, Z. Klarić, I. Kožić, P.C. Mackelworth, J. Mikulić (7/18) 
 
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 30. sjednice Znanstvenog vijeća,   
2. Prihvaćanje dnevnog reda ZV-a, 
3. Odluka o proglašenju INTERREG projekata znanstvenim projektima Instituta za turizam i 
4. Razno 

 
 
Zaključci po točkama: 
 
Ad.1. Prihvaćanje zapisnika s 30. sjednice Znanstvenog vijeća 

Zapisnik 30. sjednice ZV-a je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad 2. Prihvaćanje dnevnog reda ZV-a 

Prijedlog dnevnog reda je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad.3.  Odluka o proglašenju INTERREG projekata znanstvenim projektima Instituta za turizam 
 
Damir Krešić, ravnatelj Instituta  izvijestio je prisutne da Institut sudjeluje trenutno u 3 INTERREG projekta: 

 INTERREG Smart strategies for sustainable tourism in LIvely cultural DEStinations / Pametne 
strategije za održivi turizam u živopisnim destinacijama s kulturnim turizmom (kratica: S.LI.DES), 

 INTERREG EUROPA Authentic tourism based on local cultural flavours / Autentični turizam 
temeljen na lokalnoj kulturi (kratica: LOCAL FLAVOURS)  



 
 
 

 INTERREG MEDITERAN Ecotourism in Mediterranean Destinations: From Monitoring and 
Planning to Promotion and Policy Support / Ekoturizam u mediteranskim destinacijama: Od 
monitoringa do planiranja do promocije i potpore politikama (kratica: DESTIMED PLUS).  

Istaknuto je da na navedenim projektima sudjelovanje Instituta ima sve osobine znanstvenog rada u smislu 
da je jasno definiran projektni zadatak, napravljena dinamika provođenja projektnog zadatka te da će se 
ishod projektnog zadatka iskoristiti za publiciranje znanstvenih članaka.  
 
Svi prisutni su jednoglasno prihvatili prijedlog da se prethodno spomenuti INTERREG projekti proglase 
znanstvenim projektima. 
 
 
Ad. 4. Razno 
 
Goran Kos, predsjednik ZV, podsjetio je da bi za interne znanstvene projekte svakih šest mjeseci trebalo 
napraviti izvješće o radu. Predsjednik je preuzeo obvezu izrade predloška za izradu izvješća koje će 
distribuirati voditeljima internih znanstvenih projekata. 

Nadalje, predsjednik ZV je je istaknuo da bi znanstvenici trebali evidentirati sate koje utroše na 
znanstvenim projektima najkasnije do 10. u mjesecu.  

Na kraju, predsjednik ZV je uputio pitanje ravnatelju Instituta vezano uz dodjelu godišnjih nagrada Instituta 
za turizam u cilju poticanja znanstvene izvrsnosti zaposlenika (Pravilnik o nagradama i priznanjima 
Instituta za turizam, 12.12.2018.). Ravnatelj je odgovorio da se znanstvenici koji imaju objavljene radove 
prvo trebaju javiti predsjedniku ZV, a onda će predsjednik ZV prikupljene prijave urediti i proslijediti 
ravnatelju. 

 

Sjednica je završila u 11.10 h. 
 

 

Zapisničar  Predsjednik ZV 
 
 
 

Ivo Beroš  izv. prof. dr. sc. Goran Kos 
 

 


