
 
 
 
ZNANSTVENO VIJEĆE 
11.11. 2021. 

 
ZAPISNIK 

 
42. sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja je održana 

11.11. 2021. s početkom u 11.00h 
 
Prisutni uživo: M. Gjurašić, Z. Klarić, G. Kos, I. Kožić, D. Krešić, I. Kunst, I. Marković Vukadin (7/18) 
Prisutni online: I. Beroš, S. Boranić-Živoder, N. Ivandić, J. Kranjčević, D. Krasić, H. Mataković (6/18) 
 
Izostali: I. Ateljević, H. Carić, S. Čorak , J. Mikulić, R. Tomljenović  (5/18) 
 
Sjednica je održana uživo, u dvorani Instituta za turizam te online, putem Zoom aplikacije. 
 
Utvrđuje se da je sjednici nazočan dovoljan broj članova ZV za donošenje odluka. 
 
 
Dnevni red: 

1. Prihvaćanje zapisnika s 41. sjednice Znanstvenog vijeća,   
2. Izmjena i dopuna Pravilnika o internim znanstvenim projektima Instituta za turizam, 
3. Prihvaćanje Izvješća Znanstvenog vijeća o internim znanstvenim projektima (dvogodišnje 

izvješće /2019. - 2021./), 
4. Interni znanstveni projekti  - produljenje roka trajanja pet tekućih internih znanstvenih projekata 

za slijedeće četiri godine, 
5. Izvješće o sastanku u MZO-a, o odobrenim dodatnim koeficijentima za preustroj dva znanstvena 

radna mjesta: (1) znanstveni suradnik u viši znanstveni suradnik, (2) znanstveno radno mjesto 
viši znanstveni suradnik u znanstveni savjetnik te suglasnosti za raspisivanje javnog natječaja, 

6. Formiranje Komisije za raspis natječaja za dva (2) znanstvena radna mjesta: viši znanstveni 
suradnik  iz područja društvenih znanosti – polje ekonomija i znanstveni savjetnik iz područja 
tehničkih znanosti – polje tehnologija prometa i transporta, 

7. Rasprava Znanstvenog vijeća o iskazivanju potrebe za jednim novim znanstvenim radnim 
mjestom iz područja društvenih znanosti, 

8. Obavijest o odobrenoj financijskoj potpori časopisa TURIZAM od strane MZO-a, 
9. Rasprava o radnom statusu znanstvenika Instituta za turizam na izdvojenom mjestu rada i 
10. Razno 

 
 
Zaključci po točkama: 

 

Ad.1. Prihvaćanje zapisnika s 41. sjednice Znanstvenog vijeća 

Zapisnik 41. sjednice ZV-a je jednoglasno prihvaćen. 

 
 



 
 
 
 
Ad.2.  Izmjena i dopuna Pravilnika o internim znanstvenim projektima Instituta za turizam 

Prof. dr. sc. Goran Kos, dipl. ing. prom. izvijestio je pristutne da se izmjena i dopuna Pravilnika o internim 
znanstvenim projektima Instituta za turizam odnosi na čl. 9., kojim se utvrđuje najdulje trajanje projekata, 
dinamika izvještavanja te objava radova po dovršetku projekta. Prema novom prijedlogu, čl. 9. bi definirao 
da Znanstveno vijeće odlučuje o roku trajanja internih znanstvenih projekata, a dinamika izvještavanja je 
jednom godišnje. Nadalje, izvještaji će se objaviti na mrežnim stranicama Instituta za turizam.  

Jednoglasno je privaćen novi prijedlog i izmjena čl. 9. Pravilnika o internim znanstvenim projektima Instituta 
za turizam. 

 
Ad. 3. Prihvaćanje Izvješća Znanstvenog vijeća o internim znanstvenim projektima (dvogodišnje izvješće 
/2019. - 2021./) 

Izvješće Znanstvenog vijeća o internim znanstvenim projektima je prethodno poslano članovima 
Znanstvenog vijeća. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.  

Ravnatelj doc. dr. sc. Damir Krešić podsjetio je prisutne  redovito upisivanje svog znanstvenog 
angažmana u za to predviđenu tablicu.  

 
Ad. 4. Interni znanstveni projekti - produljenje roka trajanja pet tekućih internih znanstvenih projekata za 
slijedeće četiri godine. 

Prijedlog da se pet internih znanstvenih projekata produlji za sljedeće četiri godine jednoglasno je 
prihvaćen. 

 
Ad. 5. Izvješće o sastanku u MZO-a, o odobrenim dodatnim koeficijentima za preustroj dva znanstvena 
radna mjesta: (1) znanstveni suradnik u viši znanstveni suradnik, (2) znanstveno radno mjesto viši 
znanstveni suradnik u znanstveni savjetnik te suglasnosti za raspisivanje javnog natječaja. 

Ravnatelj doc. dr. sc. Damir Krešić obavijestio je prisutne da je Institut dobio odobrenje MZO-a za dodatne 
koeficijente za preustroj dva znanstvena radna mjesta (1. znanstveni suradnik u viši znanstveni suradnik, 
2. znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik u znanstveni savjetnik).  

Jednogalasno je prihvaćen prijedlog za raspisivanje javnog natječaja za navedena radna mjesta. 

 
Ad. 6. Formiranje Komisije za raspis natječaja za dva (2) znanstvena radna mjesta: viši znanstveni 
suradnik  iz područja društvenih znanosti – polje ekonomija i znanstveni savjetnik iz područja tehničkih 
znanosti – polje tehnologija prometa i transporta 

Za radno mjesto „viši znanstveni suradnik iz područja društvenih znanosti – polje ekonomija“ formirana je 
komisija sa sljedećim članovima:  



 
 
 

• Dr. sc. Sanda Čorak – predsjednica komisije 
• Dr. sc. Renata Tomljenović – članica komisije 
• Dr. sc. Neven Ivandić – član komisije 

Za radno mjesto „znanstveni savjetnik iz područja tehničkih znanosti – polje tehnologija prometa i 
transporta“ formirana je komisija sa sljedećim članovima:  

• Prof. dr. sc. Goran Kos, dipl. ing. prom. – predsjednik komisije 
• Prof. dr. sc. Zoran Klarić – član komisije 
• Doc. dr. sc. Jasenka Kranjčević, dipl.ing.arh. – članica komisije 

 
Ad. 7. Rasprava Znanstvenog vijeća o iskazivanju potrebe za jednim novim znanstvenim radnim mjestom 
iz područja društvenih znanosti 

Ravnatelj doc. dr. sc. Damir Krešić konstatirao je da, osim što je Institut dobio odobrenje MZO-a za 
dodatne koeficijente za preustroj dva znanstvena radna mjesta, Institut bi zatražio odobrenje za dodatno 
radno mjesto (znanstveni suradnik). 

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog za traženjem odobrenja MZO-a za dodatno radno mjesto (znanstveni 
suradnik). 

 
Ad. 8. Obavijest o odobrenoj financijskoj potpori časopisa TURIZAM od strane MZO-a 

Ravnatelj doc. dr. sc. Damir Krešić obavijestio je prisutne da je Institut dobio financijsku potporu za 
izdavanje znanstvenog časopisa Tourism, koja je zatražena početkom 2021. godine. Radi se o iznosu od 
nešto više od 120.000,00 kuna.  

Ravnatelj je dodatno obavijestio da je odlučeno da svaki broj časopisa Tourism sadržava 10 radova, kako 
bi se postigla redovitost i u broju članaka po pojedinom izdanju, osim redovitog izlaženja brojeva časopisa. 
Nastavit će se praksa „online first“ objavljivanja brojeva časopisa. 

 
Ad. 9. Rasprava o radnom statusu znanstvenika Instituta za turizam na izdvojenom mjestu rada 

U raspravi je istaknuto da djelatnici na izvojenom mjestu rada nisu uključeni u interne znanstvene projekte 
Instituta te da je veća produktivnost znanstvenika na Institutu.  

Znanstveno vijeće je donijelo odluku da se djelatnicima na izdvojenom radnom mjestu izmijeni Ugovor o 
radu, odnosno da im se ponudi novi koji će biti istovjetan trenutno važećem, no izmijenjen za mjesto rada 
koje će biti Zagreb. 

 
Ad. 10. Razno  

Doc. dr. sc. je informirao da je dr. sc. Ivan Kožić postao viši znanstveni suradnik.  



 
 
 
Dodatno, dr. sc. Hrvoje Mataković je obavijestio da trenutno nema otvorenih natječaja Hrvatske zaklade 
za znanost, a ravnatelj je pozvao sve zainteresirane da promisle o prijavi projekta te da se prijave na 
HRZZ natječaj jednom kada bude objavljen.  

 

Sjednica je završila u 11.40 h. 

 

 

Zapisničarka  Predsjednik ZV 
 
 
 

Lidija Nujić  prof. dr. sc. Goran Kos, dipl. ing. prom. 
 

 

 


