ZNANSTVENO VIJEĆE
Zagreb, 12.07. 2016.

ZAPISNIK
53. sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja je održana u
utorak 12.07.2016. s početkom u 11:00 sati

Nazočni članovi Znanstvenog vijeća: Snježana Boranić Živoder, Zoran Klarić, Sanda
Čorak, Goran Kos, Ivan Kožić, Renata Tomljenović, Damir Krešić, Ivo Kunst,
Jasenka Kranjčević, Neven Ivandić, Hrvoje Carić.
Nenazočni članovi Znanstvenog vijeća: Irena Ateljević, Horak Siniša, Davor Krasić,
Izidora Marković.
Ostali nazočni: Zrinka Marušić, Ksenija Tokić, Dubravko Milojević.
Utvrđuje se da je sjednici nazočan dovoljan broj članova ZV za donošenje odluka.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prihvaćanje zapisnika s 52. sjednice Znanstvenog vijeća
Prihvaćanje dnevnog reda
Strateški plan Instituta 2016- 2020 i Godišnji plan za 2016
Odluka o produljenju ugovora o radu za dr. sc. Sinišu Horaka
Odluka o zamjeni djelatnika za vrijeme porodiljnog dopusta
Znanstvena produkcija Instituta
Razno

Zaključci po točkama:
Ad.1.
Zapisnik s 52. sjednice ZV je jednoglasno prihvaćen.
Ad.2.
Dnevni red sjednice ZV je jednoglasno prihvaćen.
Ad.3.
Otvorena je diskusija o Strateškom planu Instituta 2016-2020, koji je članovima ZV
poslan 29.6.2016., a čiji su ciljevi usaglašeni s Nacionalnom strategijom znanosti i
obrazovanja te internim dokumentima Instituta.

Članovi ZV raspravljali su o:
•
•
•

Analizi jakosti i slabosti
Tematskim područjima istraživanja
Viziji i misiji definiranim ovim dokumentom

Usvojen je prijedlog Ive Kunsta o redefiniranju slabosti Instituta vezano za kapacitete
pripreme i realizacije projekata iz fondova EU-a/međunarodnih fondova.
Usvojen je prijedlog Nevena Ivandića da se u Strateškom planu veća važnost posveti
kompetitivnim EU projektima, posebice Obzoru 2020.
Usvojen je prijedlog Ivana Kožića i Jasenke Kranjčević za proširenje tematskih
područja istraživanja na mjerenje održivosti, makroekonomskih učinaka turizma i
sezonalnosti turističke potražnje (Kožić) te istraživanje turističkog arhitektonskog
nasljeđa i turističkog krajolika (Kranjčević).
Vezano uz viziju i misiju, ključne točke rasprave bile su uključivanje, pored
znanstvene, i savjetodavne funkcije te primjerenost uključivanja edukativne funkcije
instituta u njegovu viziju.
Zaključeno je da se zadrži edukativna uloga Instituta s obzirom na to da je ona od
ključne važnosti u diseminaciji rezultata znanstvenih istraživanja i njihovoj primjeni.
Za prijedlog o uključivanju savjetodavne komponente u viziju održano je glasanje. Za
taj su prijedlog glasala tri člana ZV, stoga on nije usvojen.
Rasprava o Godišnjem planu za 2016 usmjerila se na ciljeve definirane planom,
osobito na broj publikacija u WOS-u/Scopusu. Planirano je 16 takvih radova.
Uz uvjet da se u viziji Instituta redefinira da je Institut „samostalna znanstvenoistraživačka institucija“ (umjesto „.samostalna znanstvena instituciju“) članovi ZV
usvojili su oba dokumenta.

Ad. 4
U 2016. godini, dr. sc. Siniša Horak zaposlen na neodređeno vrijeme na radnom
mjestu 'znanstveni savjetnik u trajnom zvanju' u Institutu za turizam (upisan u Upisnik
znanstvenika MZOS-a pod rednim brojem 080600) navršava 65 godina života te bi
sukladno zakonskim odredbama koncem godine trebao otići u mirovinu.
Znanstveno vijeće je, sukladno Odluci i Rješenju Ustavnog suda broj: U-I-5578/2013 i
U-I-3633/2014. od 18.7.2014. godine kojom je Ustavni sud utvrdio da se na
znanstvene savjetnike koji su na dan 30.07.2013. godine bili u trajnom zvanju,
primjenjuju odredbe Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju koji je
vrijedio do 30.07.2013. godine, raspravljalo o potrebi produljenja ugovora o radu
dr.sc. Siniše Horaka na vrijeme od godine dana zbog značajnih znanstvenih
aktivnosti koje on pokriva u području nautičkog turizma te u području međuodnosa
turizma, prostora i prometa, a s obzirom na nemogućnost zapošljavanja novih
znanstvenika u proteklom razdoblju. Ostankom S.Horaka još godinu dana u Institutu

za turizam dobilo bi se dodatno vrijeme za prenošenje znanja na mlađe istraživače u
Institutu.
Sukladno navedenom Znanstveno vijeće je pod točkom 4. donijelo odluku o potrebi
produljenja ugovora o radu s dr. sc. Sinišom Horak na godinu dana te je suglasno da
se zahtjev za njegovo produljenje uputi Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.
Ad. 5
Dr. sc. Katarina Miličević, zaposlena na radnom mjestu 'stručni suradnik u sustavu
znanosti' otišla je na porodiljni dopust s 08.07.2016. godine. Izvješće o njenoj
privremenoj nesposobnosti / spriječenosti za rad izdano je do 04.01.2017. godine
(prvih 6 mjeseci). Kako bi se njeni poslovi nastavili u kontinuitetu, potrebno je
zaposliti zamjenskog radnika do povratka imenovane s porodiljnog dopusta.
Znanstveno vijeće Instituta za turizam raspravljalo je o navedenom na svojoj 53.
sjednici ZV, održanoj 12.07.2016. godine te je pod točkom 5. dnevnog reda donijelo
je odluku o potrebi zapošljavanja stručnog suradnika u sustavu znanosti do povratka
dr.sc. Katarine Miličević s porodiljnog dopusta.
S tim u vezi, a sukladno točki II. Odluke Vlade RH o zabrani novog zapošljavanja
službenika i namještenika u javnim službama (NN 114/2014.), potrebno je od
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta zatražiti suglasnost o privremenoj zamjeni
djelatnika kao i suglasnost za raspis natječaja za zamjenu odsutne djelatnice te
sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme s novim djelatnikom do povratka
djelatnice s porodiljnog dopusta.
Ad 6.
Članovi Instituta u 2016. planiraju objaviti ukupno 52 znanstvena rada (sve
kategorije), od čega najmanje 16 u časopisima indeksiranim u WOS/Scopus bazama.
Knjiga „Evolution of tourism planning and strategy: the rise of tourism in Croatia“, koja
se sastoji od 13 članaka čiji su autoru uglavnom djelatnici Instituta, a koju objavljuje
Palgrave MacMillan, ušla je u proces pripreme za tisak.

Ad 7.
-

Ivan Kožić – dao je osvrt na novi projekt – opservatorij UN-WTO-a za mjerenje
i praćenje održivosti turizma putem ETIS sustava indikatora.
Damir Krešić – prezentirao je ukratko rad s konferencije u Italiji
Renata Tomljenović – podnijela izvješće o znanstvenim zvanjima i
napredovanjima; podsjetila je ZV na korištenje Researchgate za diseminaciju
publikacija i članaka.

Zapisničar

Predsjednica ZV:

Dr. sc. Goran Kos, v.r.

Dr. sc. Renata Tomljenović, v.r.

