ZNANSTVENO VIJEĆE
12.07.2019.

ZAPISNIK
25. sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja je održana
12.07.2019. s početkom u 10 sati
Prisutni: S. Boranić Živoder, H. Carić, S. Čorak, N. Ivandić, Z. Klarić, G. Kos, I. Kožić, J. Kranjčević, D.
Krasić, D. Krešić, I. Kunst, J. Mikulić, R. Tomljenović (13/16)
Izostali: I. Ateljević, P.C. Mackelworth, I. Marković Vukadin (3/16)
Poseban poziv na točku razno: H. Mataković
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 24. sjednice Znanstvenog vijeća,
2. Prihvaćanje dnevnog reda,
3. Informacija ravnatelja oko novih zapošljavanja u Institutu,
4. Informacija ravnatelja o Programskom financiranju,
5. Prijedlog Pravilnika o internim znanstvenim projektima i
6. Razno.
Zaključci po točkama:
Ad.1. Prihvaćanje zapisnika s 24. sjednice Znanstvenog vijeća

Zapisnik 24. 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

Ravnatelj dr.sc. Damir Krešić informirao je prisutne o završenom natječaju za 5 novih radnih mjesta:
1. Za izbor na znanstveno radno mjesto – znanstveni suradnik u području društvenih znanosti
ili interdisciplinarnim područjima znanosti, polju politologije i sociologije, na neodređeno
vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž);

2. Za izbor na znanstveno radno mjesto – znanstveni suradnik u području društvenih znanosti,
polje ekonomija, grana makroekonomija, na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž);
3. 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);
4. 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);
5. Izbor na stručno radno mjesto – viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom
obrazovanju u području društvenih znanosti, polje pravo, na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj
(m/ž).
Natječaj je bio otvoren od 15.05.2019. do 15.06.2019. Nakon prispijeća molbi kandidata, iste su predane
povjerenstvima koje su u roku od 15 dana iste pregledali, razgovarali s kandidatima i odabrali
odgovarajuće kandidate za navedena radna mjesta.
Za radno mjesto br. 1. javilo se 4 kandidata. Izabran je kandidat Hrvoje Mataković.
Za radno mjesto br. 2. javio se 1 kandidat. Kandidatkinja Nikolina Prahir Gonzales ne udovoljava uvjetima
radnog mjesta, stoga se njena kandidatura odbija. Natječaj se za navedeno radno mjesto ponovno
raspisuje.
Za radno mjesto br. 3. javilo se 3 kandidata. Izabran je kandidat Ivo Beroš.
Za radno mjesto br. 4. javilo se 13 kandidata. Izabrana je kandidatkinja Ives Vodanović Lukić.
Za radno mjesto br. 5. javilo se 8 kandidata. Izabrana je kandidatkinja Martinija Malić.
Krajem kolovoza raspisat će se natječaj za 2 radna mjesta u sklopu 2 Interreg projekta.

Ad. 4. Informacija ravnatelja o Programskom financiranju

Ravnatelj dr. sc. Damir Krešić podsjetio je prisutne o Programskim ugovorima kao temelju programskog
financiranja. Na posljednjem sastanku s ministricom Divjak, dogovoreno je kako će sa svakim institutom
biti obavljen pojedinačni sastanak na kojem će se donijeti odluka o trošenju sredstava. Institutu za turizam
do sada je uplaćen dio sredstava (330.000 kn). Nakon održanog sastanaka, zaključeno je kako ravnatelj
Instituta nakon dobivenog novca od strane Ministarstva odlučuje o načinu korištenja financijskih sredstava
za sva pitanja, kao i za pitanja pravdanja plaća. Minimalan iznos sredstava koji se može dobiti jest 70%
od ukupnog iznosa dobivenog prošle godine, što čini temeljno financiranje. Iznos preostalog dijela
sredstava (30%) računa se s obzirom na znanstvenu produkciju djelatnika.

Ad. 5. Prijedlog Pravilnika o internim znanstvenim projektima

Dr. sc. Goran Kos iznio je nacrt glavnih načela Pravilnika o internim znanstvenim projektima Instituta za
turizam. Odlučeno je da će do sljedeće sjednice ZV-a Pravilnik biti na čitanju. Mole se suradnici da do
sljedeće sjednice ZV-a prouče prijedlog Pravilnika o internim znanstvenim projektima te da prijedlog

eventualnih izmjena i dopuna pošalju direktno na mail dr. sc. Goranu Kosu kako bi se na idućem
znanstvenom vijeću o istom moglo raspravljati.

Ad. 6. Razno

Dr. sc. Hrvoje Mataković prezentirao Interreg projekt SLIDES te je iznio prijedlog da ZV donese odluka
da se sredstva u okviru projekta SLIDES koji je sufinanciran sredstvima EU programa Interreg ItalijaHrvatska koriste za provedbu aktivnosti iz ovlasti Instituta za turizam. Prijedlog je prihvatilo 12 suradnika,
dok je 1 suradnik ostao suzdržan.
Ravnatelj dr. sc. Damir Krešić obavijestio je prisutne o novostima o konferenciji koja će se održati u
Dubrovniku. Do sada je pristiglo 80 sažetaka iz 40 zemalja.
Ravnatelj dr. sc. Damir Krešić upozorio je na potrebu intenziviranja znanstvene produkcije djelatnika
Instituta apeliravši na potrebu češćeg objavljivanja znanstvenih radova u domaćim i stranim časopisima.
Također je izrazio potrebu za većom ulaznom i izlaznom mobilnosti znanstvenika u Institutu za turizam.

Sjednica je završila u 11.15 h.

Zapisničar

Predsjednik ZV

dr. sc. Ivan Kožić

izv. prof. dr. sc. Goran Kos

