INSTITUT ZA TURIZAM
Zagreb, 20.12.2013.

Prisutni: R. Tomljenović; S. Horak, S.B. Živoder, H. Carić, G. Kos, I. Kunst, Z. Marušić,
S. Čorak, Z. Klarić, D. Krasić, D. Milojević, D. Krešić, N. Čelić, I. Kožić, V. Mezak, K.
Miličević, K. Tokić, N. Ivandić, N. Telišman-Košuta, J. Kranjčević, I. Marković
Odsutni: I. Sever, I. Ateljević
Utvrđen je kvorum.
ZAPISNIK
s 37. (izvanredne) sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja se održala u
četvrtak 19.12. 2013. odmah nakon kolegija s početkom u 11,00 sati
Utvrđen je kvorum.
Predlaže se slijedeći dnevni red:
1.
2.

3.

4.
5.

Verifikacija zapisnika 36. sjednice ZV;
Odluka ZV o odabiru kandidata nakon raspisanog natječaja za znanstveno radno
mjesto znanstvenog zvanja znanstveni suradnik – znanstveno područje
društvene znanosti – polje ekonomija;
Odluka ZV o odabiru kandidata nakon raspisanog natječaja za znanstveno radno
mjesto znanstvenog zvanja znanstveni suradnik – znanstveno područje
interdisciplinarno područje znanosti;
Odluka ZV o dodjeli novčane nagrade za objavljene znanstvene radove tijekom
2013.;
Razno – R. Tomljenović – prezentacija prijave znanstvenog projekta HZZ.

Dnevni red jednoglasno prihvaćen
Ad.1 Verifikacija zapisnika 36. sjednice ZV – zapisnik jednoglasno prihvaćen
Ad.2. Odluka ZV o odabiru kandidata nakon raspisanog natječaja za znanstveno radno
mjesto znanstvenog zvanja znanstveni suradnik – znanstveno područje društvene znanosti
– polje ekonomija;
Stručno povjerenstvo izvijestilo je Znanstveno vijeće na 37. sjednici pod toč. 2. dnevnog
reda da su pristigle četiri prijave i da jedino prijava dr.sc. Nevena Ivandića u potpunosti
udovoljila svim uvjetima natječaja (doktorat, izbor u zvanje, objavljeni radovi i suradnja
na projektima). Drugi prijavljeni kandidati: mr.sc. Natalija Čehulić; Ivana Jagarčec,
dipl.oec. Ivana Žuljević, dipl. politolog nemaju stečeni doktorat znanosti. S obzirom da
dr.sc. Neven Ivandić radi u Institutu za turizam već niz godina, Stručno povjerenstvo je
jednoglasno predložilo Znanstvenom vijeću da se prihvati prijava dr.sc. Nevena Ivandića
te da se s imenovanim zaključi ugovor o radu na neodređeno vrijeme za znanstveno radno
mjesto „znanstveni suradnik“ u znanstvenom području društvene znanosti, znanstveno
polje ekonomija s početkom od 01.01.2014. Znanstveno vijeće jednoglasno je prihvatilo
prijedlog Stručnog povjerenstva – prilog Odluka

Ad. 3. Odluka ZV o odabiru kandidata nakon raspisanog natječaja za znanstveno radno
mjesto znanstvenog zvanja znanstveni suradnik – znanstveno područje interdisciplinarno
područje znanosti;
Stručno povjerenstvo izvijestilo je Znanstveno vijeće na 37. sjednici da su pristigle četiri
prijave i da jedino prijava dr.sc. Hrvoja Carića u potpunosti udovoljava svim uvjetima
natječaja (doktorat, izbor u zvanje, objavljeni radovi i suradnja na projektima). Drugi
prijavljeni kandidati: mr.sc. Natalija Čehulić; Ivana Žuljević, dipl. politolog, Marta Jovanić
nemaju stečeni doktorat znanosti. S obzirom da dr.sc. Hrvoje Carić radi u Institutu za
turizam već niz godina, Stručno povjerenstvo je jednoglasno predložilo Znanstvenom
vijeću da se prihvati prijava dr.sc. Hrvoja Carića te da se s imenovanim zaključi ugovor o
radu na neodređeno vrijeme za znanstveno radno mjesto 'znanstveni suradnik' u
znanstvenom području interdisciplinarne znanosti – ekonomija i geografija s početkom od
01.01.2014. Znanstveno vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog Stručnog povjerenstva
– prilog Odluka.
Ad.4. Odluka ZV o dodjeli novčane nagrade za objavljene znanstvene radove tijekom
2013.

Pristigle su 4. prijave. Kriteriji za dodjelu nagrada bili su: impact factor časopisa, rangiranje časopisa u
njegovoj grupi te broj suautora.
Znanstveno vijeće je jednoglasno odlučio da se dodijele slijedeće nagrade:
1. Nagrada u netto iznosu od 12.000,00 kn Ireni Ateljević za rad Irena Ateljević (2013):
Transmodernity: Integrating perspectives on societal evolution objavljen u
časopisu Futures, published by Elsevier London.
2. Nagrada u netto iznosu od 8.000,00 kn Ivanu Kožiću za rad Ivan Kožić (2013)
Detecting international tourism demand growth cycles objavljen on line Current
Issues in Tourism.
3. Nagrada u netto iznosu od 5.000,00 kn Davoru Krasiću za rad Davor Krasić; Z.
Lanović (2013): Planiranje Park&Ride objekata u časopisu Građevinar, (broj 2/2013
– Volumen 65).
4. Nagrada u netto iznosu od 2.500,00 kn Zrinki Marušić i 2.500,00 kn Ivanu Severu za
rad Ljudevit Pranić, Zrinka Marušić, Ivan Sever (2013) Cruise passengers'
experiences in coastal destinations – Floating “B&Bs” vs. floating “resorts”: A case of
Croatia objavljeno u Ocean & Coastal Management, Volume 84, November 2013,
Pages 1-12.
Ad.5. dr. R. Tomljenović detaljno je opisala postupak prijave znanstvenog projekta IT u
power point prezentaciji – prilog prezentacija.

Završeno u 12,30
Predsjednica ZV

dr. sc. Jasenka Kranjčević, v.r.

