
 
 
 

ZNANSTVENO VIJEĆE 
02.07. 2020. 

 
ZAPISNIK 

 
33. sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja je održana 

02. 07. 2020. s početkom u 10.30 h 
 
Prisutni: I. Beroš, S. Boranić-Živoder, S. Čorak, G. Kos, J. Kranjčević, D. Krasić, D. Krešić, I. Marković 
Vukadin, H. Mataković, J. Mikulić, R. Tomljenović (11/19) 
 
Izostali: I. Ateljević, H. Carić, N. Ivandić, Z. Klarić, I. Kožić, I. Kunst, P.C. Mackelworth, (7/19) 
 
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 32. sjednice ZV-a, 
2) prihvaćanje dnevnog reda ZV-a, 
3) novi ugovor o programskom financiranju Instituta, 
4) časopis Turizam – informacije, 
5) novo mrežno mjesto Instituta, 
6) završetak knjige radova s ITCD konferencije i 
7) razno 

 
 
Zaključci po točkama: 
 
Ad.1. Prihvaćanje zapisnika s 32. sjednice Znanstvenog vijeća 

Zapisnik 32. sjednice ZV-a je jednoglasno prihvaćen. 

Ad 2. Prihvaćanje dnevnog reda ZV-a 

Prijedlog dnevnog reda je jednoglasno prihvaćen. 

Ad.3.  Novi ugovor o programskom financiranju Instituta 
 
Ravnatelj doc. dr. sc. Damir Krešić predložio je izmjenu naziva točke dnevnog reda u „Odluka o 
programskom financiranju Instituta“ te je izvijestio prisutne o novom načinu programskog financiranja. 
Institut je, u Obrascu za programsko financiranje koje je već dostavljeno Ministarstvu znanosti i 
obrazovanja,  definirao sljedeće specifične institucijske ciljeve: izrada radova, analiza i studija, izdavanje 
znanstvenih i znanstveno-stručnih časopisa, popularizacija znanosti te izdavanje monografija i knjiga.  
 



 
 
 

Ad. 4. Časopis Turizam – informacije 
 
Ravnatelj doc. dr. sc. Damir Krešić je obavijestio prisutne da se časopis Turizam od 2021. godine neće 
objavljivati u tiskanom izdanju, već će biti dostupan u elektroničkom obliku, a jezik na kojem će se izdavati 
će biti engleski (odnosno, neće više biti dostupna hrvatska inačica časopisa). Na taj način će se znatno 
umanjiti troškovi izdavanja časopisa Turizam. Izv. prof. dr. sc. Josip Mikulić je nadodao kako je časopis 
trenutno indeksiran u Scopus i WoS bazi podataka, a cilj je da bude indeksiran i u SCI bazi. U periodu od 
1. siječnja 2020. do 31. lipnja 2020. godine je zaprimljeno 172 rada što je više od ukupnog broja zaprimljenih 
radova prethodne godine. U ovom trenutku se neće krenuti s kotizacijom za radove u časopisu. Novost (od 
Vol. 68, No. 2) je i „online first“ verzija časopisa.  
 
Ad. 5. Novo mrežno mjesto Instituta 
 
Novo mrežno mjesto Instituta je prezentirano. 
 

Ad. 6. Završetak knjige radova s ITCD konferencije 
 
Dr. sc. Izidora Marković Vukadin je izvijestila prisutne kako će knjiga radova biti dovršena do konca srpnja 
2020. godine te će odmah biti dostupna u elektroničkom obliku na mrežnoj stranici Instituta te stranici ITCD 
konferencije, a po dovršetku će se zatražiti i indeksacija Zbornika u jednoj od baza podataka.  
 

Ad. 7. Razno 

Kolega dr. sc. Davor Krasić istaknuo je kako bi trebalo razmisliti o objavljivanju niza stručnih članaka na 
temu utjecaja pandemije COVID-19 na turizam, a u rujnu 2020. godine će se provjeriti mogućnost objave 
ovih radova. Ravnatelj doc. dr. sc. Damir Krešić je istaknuo kako će znanstvena produkcija Instituta biti 
minimalno 50% veća u odnosu na prethodnu godinu. Nadalje, u petak 3. srpnja ističe rok za prijavu na 
natječaj za znanstvenog suradnika s područja ekonomije, nakon čega će povjerenstvo procijeniti pristigle 
prijave kako bi se odabrao/la novi/a suradnik/ca. Radno mjesto koje je trenutno ostalo neupražnjeno je 
mjesto pravnika, a za nova radna mjesta nemamo suglasnost Ministarstva. 

 

 

Sjednica je završila u 11.00 h. 
 

 

Zapisničarka  Predsjednik ZV 
 
 
 

Lidija Nujić  izv. prof. dr. sc. Goran Kos 
 

 


