
 
 
 
ZNANSTVENO VIJEĆE 
5.9. 2022. 

 
ZAPISNIK 

 
50. sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja je održana 

5. 9. 2022. s početkom u 10.40 h 
 
Prisutni: dr. sc. Ivo Beroš,  dr. sc. Hrvoje Carić, dr. sc. Matina Gjurašić, dr. sc. Sanela Grujo Vrkljan, dr. 
sc. Neven Ivandić, dr. sc. Zoran Klarić, prof. dr. sc. Goran Kos, doc. dr. sc. Jasenka Kranjčević, doc. dr. 
sc. Damir Krešić, dr. sc. Izidora Marković Vukadin, dr. sc. Hrvoje Mataković, izv. prof. dr. sc. Josip Mikulić 
(12/18) 
 
Izostali: dr. sc. Snježana Boranić Živoder, dr. sc. Sanda Čorak, dr. sc. Davor Krasić, dr. sc. Ivo Kunst, dr. 
sc. Mackelworth Peter Charles, dr. sc. Renata Tomljenović (6/18) 
 
Sjednica je održana u dvorani Instituta za turizam. 
 
Utvrđuje se da je sjednici nazočan dovoljan broj članova ZV za donošenje odluka. 
 
Prijedlog dnevnog reda je jednoglasno prihvaćen. 
 
Dnevni red: 

1. Prihvaćanje dnevnog reda, 
2. Prihvaćanje zapisnika sa 49. sjednice Znanstvenog vijeća, 
3. Informacija o znanstveno-stručnom skupu Instituta (Turizam između znanosti i prakse 

27.09.2022., Zagreb), 
4. Odluka Znanstvenog vijeća o organiziranju i financiranju znanstveno-stručnog skupa Turizam 

između znanosti i prakse, 
5. Informacija o znanstvenoj konferenciji Instituta (Women in tourism, 19-21. travnja 2023, Split), 
6. Odluka Znanstvenog vijeća o organiziranju i financiranju znanstvene konferencije Women in 

tourism, 
7. Informacija o znanstvenoj produkciji Instituta za 2022. godinu i 
8. Razno. 

 
 

Zaključci po točkama: 

Ad.1. Prihvaćanje dnevnog reda 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 
Ad.2. Prihvaćanje zapisnika s 49. sjednice Znanstvenog vijeća 

Zapisnik 49. sjednice ZV-a je jednoglasno prihvaćen. 



 
 
 
Ad 3.  Informacija o znanstveno-stručnom skupu Instituta (Turizam između znanosti i prakse 
27.09.2022., Zagreb) 

Dr. sc. Sanela Grujo Vrkljan izvijestila je prisutne o znanstveno-stručnom skupu koji se održava 29. rujna 
2022. godine, povodom 70. obljetnice časopisa Tourism. Organizacija skupa ide prema planu, a odaziv 
je jako dobar. Hrvatska turistička zajednica će financirati domjenak koji će se održati nakon skupa.  

Ad. 4. Odluka Znanstvenog vijeća o organiziranju i financiranju znanstveno-stručnog skupa Turizam 
između znanosti i prakse 

Znanstveno vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o organiziranju i financiranju znanstveno-stručnog 
skupa Turizam između znanosti i prakse. 

 
Ad. 5. Informacija o znanstvenoj konferenciji Instituta (Women in tourism, 19-21. travnja 2023, Split), 

Ravnatelj Instituta, doc. dr. sc. Damir Krešić, iznio je detalje o konferenciji koja će se održati u Splitu u 
hotelu Le Meridien Lav, od 19. do 21. travnja 2023. godine. Ideja o organiziranju konferencije potekla je 
od održavanja izložbe te Rasprava o turizmu na tu temu. Dogovoreni su i potvrđeni ključni govornici 
konferencije: Sanda Čorak (s Instituta za turizam), Stroma Cole, Marco Valeri i Arena Ateljević. Poslan je 
First announcement za konferenciju, koji je potaknuo velik interes.  

 
Ad. 6.  Odluka Znanstvenog vijeća o organiziranju i financiranju znanstvene konferencije Women in 
tourism, 

Znanstveno vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o organiziranju i financiranju znanstvene konferencije 
Women in tourism, 

 
Ad. 7. Informacija o znanstvenoj produkciji Instituta za 2022. godinu i 

Dr. sc. Ksenija Tokić informirala je o znanstvenoj produkciji Instituta za turizam u razdoblju od 1.1.2022. 
do 1.9.2022. godine. U navedenom razdoblju Institut ima ukupno 12 radova u kategoriji A1, 4 rada A2 
kategorije te 2 rada u kategoriji ostalih radova, što čini ukupno 18 radova. 

S obzirom na znanstvenu produkciju te usporedbu s prošlom godinom, doc. dr. sc. Damir Krešić poziva 
kolege da posvete više pažnje znanstvenom radu te potiče na doprinos znanstvenoj produkciji Instituta 
za turizam kroz pisanje znanstvenih radova, kao i da se vodi evidencija o upisu radova u bazu.  

 

 

 



 
 
 
 
Ad. 8. Razno 

Prof. dr. sc. Goran Kos, dipl. ing. prom. je informirao prisutne da je zaprimljen prijedlog novog Pravilnika 
o napredovanju.  

 

 

Sjednica je završila u 11.15 h. 

 

Zapisničarka 

 

 Predsjednik ZV 
 

 
 

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

 

 


