ZNANSTVENO VIJEĆE
02.09.2019.

ZAPISNIK
26. sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja je održana
02.09.2019. s početkom u 10.45 sati
Prisutni:, S. Boranić Živoder, H. Carić, S. Čorak, N. Ivandić, G. Kos, I. Kožić, J. Kranjčević, D. Krešić, I.
Kunst, I. Marković Vukadin, J. Mikulić (11/16)
Izostali: I. Ateljević, Z. Klarić, D. Krasić, P.C. Mackelworth, R. Tomljenović (5/16)
Poseban poziv: 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 25. sjednice Znanstvenog vijeća,
2. Prihvaćanje dnevnog reda ZV-a,
3. Izbor člana Upravnog vijeća Instituta za turizam od strane ZV-a,
4. Rasprava i glasanje o prihvaćanju Pravilnika o internim znanstvenim projektima IT-a,
5. Odabir i formiranje Povjerenstva za interne znanstvene projekte,
6. Informacije vezane za organizaciju stručnog skupa (27.09.2019.) i Znanstvene konferencije (06.09.11.2019.) povodom obilježavanja 60-e obljetnice Instituta,
7. Ažuriranje web-stranice IT-a, istraživački tim i
8. Razno
Zaključci po točkama:
Ad.1. Prihvaćanje zapisnika s 25. sjednice Znanstvenog vijeća

Zapisnik 25. sjednice ZV-a je jednoglasno prihvaćen.

Ad 2. Prihvaćanje dnevnog reda ZV-a

Prijedlog dnevnog reda je jednoglasno prihvaćen.

Ad.3. Izbor člana Upravnog vijeća Instituta za turizam od strane ZV-a
Nakon dvije godine, dr.sc. Nevenu Ivandiću istekao je mandat za članstvo u Upravnom vijeću Instituta za turizam.
Znanstveno vijeće jednoglasno je izabralo dr.sc. Nevena Ivandić za sljedeći mandat u Upravnom vijeću.

Ad. 4. Rasprava i glasanje o prihvaćanju Pravilnika o internim znanstvenim projektima IT-a
Predsjednik Znanstvenog vijeća, dr.sc. Goran Kos napomenuo je kako je ovo treća sjednica ZV-a na kojoj se
raspravlja o Pravilniku o internim znanstvenim projektima Instituta za turizam .U Pravilnik su implementirane
sugestije kolega te njegov sastavni dio čini obrazac za prijavu, kao i evaluacijski obrazac za recenzente s i izvan
Instituta za turizam. Pravilnik o internim znanstvenim projektima jednoglasno je prihvaćen. Pravilnik stupa na snagu
8 dana po objavi na oglasnoj ploči Instituta.
Ravnatelj dr.sc. Damir Krešić napomenuo je kako Institut, zahvaljujući radu na komercijalnim projektima, raspolaže
sredstvima za financiranje istraživačkih aktivnosti u okviru internih znanstvenih projekata.

Ad. 5. Odabir i formiranje Povjerenstva za interne znanstvene projekte
Članovi Znanstvenog vijeća jednoglasno su se složili da članovi Povjerenstva za interne znanstvene projekte budu
kolege u zvanju znanstvenog savjetnika te u zvanju znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju. Trenutno to uključuje
kolege: dr.sc. I. Ateljević, dr.sc. S. Čorak, dr.sc. Z. Klarić, dr.sc. G. Kos, dr.sc. D. Krasić, dr.sc. J. Kranjčević i dr.sc.
R. Tomljenović. Također, dogovoreno je da će se ovom popisu pridodati još i kolege koji su bili voditelji projekata
Hrvatske zaklade za znanost, što se trenutno odnosi na dr.sc. Ivana Kožića i dr.sc. Josipa Mikulića. Ukoliko netko
od navedenih kolega prijavljuje interni projekt, isključuje se iz Povjerenstva. Od 9 dostupnih članova Povjerenstva,
za svaki projekt bira se tročlana komisija.

Ad. 6. Informacije vezane za organizaciju stručnog skupa (27.09.2019.) i Znanstvene konferencije (06.-

09.11.2019.) povodom obilježavanja 60-e obljetnice Instituta
Dr.sc. Izidora Marković Vukadin izvijestila je prisutne da je za Znanstvenu konferenciju u Dubrovniku
pristiglo 88 radova koji su podijeljeni u 16 sesija. Trenutno su izvršene 53 uplate, a ostale se, u velikoj
mjeri, očekuju do kraja rujna. Trenutno traju dogovori s Gradom Dubrovnikom vezano za sponzorstva.
Izvori za financiranje konferencije uključuju kotizacije, Grad Dubrovnik, Ministarstvo znanosti i
obrazovanja te Ministarstvo turizma te se očekuje pokrivanje svih troškova.
Kolegica Marković Vukadin izvijestila je prisutne o promjenama do kojih je došlo među ključnim
govornicima na konferenciji. Spriječene, dr.sc. Stevena Pike i dr.sc. Annette Pritchard zamijenit će dr.sc.
Irena Ateljević i dr.sc. Stanislav Ivanov.
Dr.sc. Sanda Čorak napomenula je kako još nema informaciju o broju cjelovitih radova (full paper) koji će
biti predani u okviru konferencije, no istaknula je kako će biti potrebno uključiti članove Znanstvenog
odbora u postupak recenzije pristiglih radova. Svi pristigli radovi objavit će se u zborniku radova mekoliko
mjeseci nakon konferencije, a najbolji izabrani radovi bit će objavljeni u posebnom broju časopisa
Turizam.

Ad. 7. Ažuriranje web-stranice IT-a, istraživački tim

Dr.sc. Izidora Marković Vukadin izvijestila je kako, iako polako, radovi na novoj web stranici Instituta
napreduju, te bi do kraja rujna trebale biti vidljive određene izmjene. Još jednom poziva kolege koji to nisu

dosad učinili, da pošalju informacije o svom radu kako bi se iste uključile u njihov osobni profil na novoj
web stranici.
Ad. 8. Razno

Dr.sc. Goran Kos upoznao je prisutne s potrebom da se odabere predstavnik kolega u suradničkom
zvanju, s obzirom na dva nova radna mjesta. Prijedlog dr.sc. Kosa da predstavnik kolega u suradničkom
zvanju bude mr.sc. Ivo Beroš jednoglasno je prihvaćen, kao i prijedlog da kolegica Ives Vodanović Lukić
bude zapisničarka sjednica Znanstvenog vijeća.
Kolega dr.sc. Ivan Kožić izvijestio je prisutne o svom sudjelovanju na konferenciji u organizaciji
Međunarodnog udruženja znanstvenih eksperata u turizmu – AIEST, koja je održana od 26. do 29.
kolovoza 2019. u bugarskom gradu Varna. Kolega Kožić imao je izlaganje na temu „Do Social and Political
Factors Affect the Verification of Tourism-Led Growth Hypothesis“.

Sjednica je završila u 11.45 h.

Zapisničarka

Predsjednik ZV

Ives Vodanović Lukić

izv. prof. dr. sc. Goran Kos

