Znanstveno vijeće Instituta za turizam
Zagreb, 29.03.2018.
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ZNANSTVENOG VIJEĆA
INSTITUTA ZA TURIZAM U 2017. GODINI
Tijekom 2017. godine sastav Znanstvenog vijeća Instituta za turizam činilo je 15 znanstvenika. Od
početka 2018. godine, a zbog odlaska dr.sc. Siniše Horak u mirovinu (31.12.2017.), Znanstveno vijeće
broji 14 članova.
Sadašnji članovi Znanstvenog vijeća su: dr. sc. Irena Ateljević, dr. sc. Snježana Boranić-Živoder, dr. sc.
Hrvoje Carić, dr. sc. Sanda Čorak, dr. sc. Neven Ivandić, dr. sc. Zoran Klarić, dr. sc. Goran Kos, dr. sc.
Ivan Kožić, dr. sc. Jasenka Kranjčević, dr. sc. Davor Krasić, dr. sc. Damir Krešić, dr. sc. Ivo Kunst, dr. sc.
Izidora Marković Vukadin i dr. sc. Renata Tomljenović.
Tijekom 2017. godine, Znanstveno vijeće Instituta za turizam održalo je 8 sjednica na kojima je donosilo
odluke u skladu s ovlastima definiranim Statutom i utvrđenom znanstvenom politikom Instituta za
turizam, a prema Poslovniku o radu Instituta.
Posebna je pozornost usredotočena na nekoliko ključnih aktivnosti:







podizanje kvalitete i kvantitete znanstvenih radova,
izbor novog ravnatelja,
izbor u znanstvena zvanja,
statusna pitanja povezana s najavama o spajanju znanstvenih instituta,
prijave znanstvenih projekata i
prezentacije znanstvenih radova na području turizma naših i gostujućih znanstvenika.

Na svojim sjednicama Znanstveno vijeće je, između ostalog, raspravljalo o sljedećim temama i
točkama:
03. sjednica
19.01.2017.

04. sjednica
22.03.2017.

- proveden je natječaj za radno mjesto znanstvenog suradnika u znanstvenom
području interdisciplinarnih znanosti – polje geografija na neodređeno vrijeme;
- ravnateljici, dr.sc. Sandi Čorak, predloženo je da temeljem provedenog natječaja
sklopi ugovor o radu na znanstvenom radnom mjestu 'znanstveni suradnik' s dr.sc.
Izidorom Marković;
- Renata Tomljenović je informirala Znanstveno vijeće o znanstvenom projektu
Transturizam koji je od strane evaluatora HRZZ izvanredno ocijenjen te je slijedom
toga odobreno kompletno financiranje za sljedeću godinu.
- dr. sc. Goran Kos izvijestio je članove da je dostavljen Godišnji plan Instituta za
turizam 2017. godinu te je otvorio raspravu i mogućnost za komentare. Dr. sc.
Sanda Čorak je naglasila da treba paziti na njegovu realizaciju s obzirom da su i
financije vezane uz viziju i planove. Plan je stavljen na glasanje i jednoglasno je
prihvaćen;
- vezano uz Etički kodeks Instituta za turizam potrebno je izabrati novo
povjerenstvo. Dr. sc. Goran Kos istaknuo je da je bitno izabrati povjerenstvo jer su
prošle četiri godine prošlog povjerenstva. Izglasan je prijedlog da članovi budu: dr.
sc. Damir Krešić, mr. sc. Ivan Sever, dr. sc. Jasenka Kranjčević, dr. sc. Ksenija Tokić i
dr. sc. Ivan Kožić. Članovi povjerenstva će između sebe izabrati predsjednika;
- otvorena je rasprava oko novog Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja.
Pravilnik još nije stupio na snagu ali je upozoreno da oni kojima je prošlo više od
30 mjeseci od zadnjeg izbora mogu izbor obaviti prema 'starom' Pravilniku'. Osim
toga, ukoliko je nekome prošlo tri godine od zadnjeg izbora ne mora čekati još
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05. sjednica
29.05.2017.

06. sjednica
11.07.2017.

07. sjednica
14.09.2017.

dvije godine (ukupno pet od zadnjeg izbora), već Znanstveno vijeće donosi
posebnu odluku za postupak prijevremenog izbora u više znanstveno zvanje.
- članovi Znanstvenog vijeća su kao moguće kandidate za članove Upravnog vijeća
predložili dr. sc. Snježanu Boranić – Živoder i dr. sc. Nevena Ivandića. S obzirom da
se bira jedan član, pristupilo se tajnom glasovanju nakon što je izabrano
Povjerenstvo za provedbu izbora u sastavu: dr. sc. Davor Krasić, dr. sc. Jasenka
Kranjčević i dr. sc. Ivan Kožić. Svih 11 listića bilo je važeće. Znanstveno vijeće je
većinom glasova (svih članova ZV) izabralo dr. sc. Nevena Ivandića, znanstvenog
suradnika, za svog predstavnika u Upravnom vijeću Instituta za turizam;
- nakon provedene rasprave Znanstveno vijeće je izabralo članove Natječajnog
odbora za izbor ravnatelja Instituta za turizam (3 člana): dr. sc. Ivo Kunst
(predsjednik), dr. sc. Snježana Boranić – Živoder (član) i dr.sc. Ivan Kožić (član).
Članovi Natječajnog odbora su izabrani većinom glasova svih članova Znanstvenog
vijeća;
- Znanstveno vijeće utvrdilo je potrebu održavanja interne rasprave o viziji i misiji
Instituta za turizam. Kao podloga za raspravu poslužit će sadašnji programski
dokumenti Instituta.
- dr. sc. Goran Kos je predstavio analizu znanstvenih radova za razdoblje 2013.-2017.
- dr. sc. Goran Kos je informirao o sadašnjoj viziji i misiji te je provedena rasprava.
Zaključeno je da bi ovoj tematici trebalo posvetiti poseban termin (u formi
radionice) koja bi imala za cilj definirati:
a) polazišta i vrijednosti,
b) izraditi SWOT,
c) (pre) formulirati misiju i viziju i
d) osigurati primjenu u svakodnevnom radu, (integrirati u sustav kontrole
kvalitete).
- dr. sc. Goran Kos i dr. sc. Davor Krasić su predstavili Pravilnik o dodatnim uvjetima
za izbor na znanstvena i položajna radna mjesta. Iz široke rasprave je proizašlo da
treba čim prije u dodatnim uvjetima iz čl. 6. točka 3. razraditi stavku managerskih
sposobnosti i vještina (skupina kompetencija: planiranje, izvještavanje, vođenje,
organizacija i kontrola).
- Predsjednik Znanstvenog vijeća je članove Znanstvenog vijeća informirano o
raspisivanju natječaja za izbor jednog znanstvenika na sistematizirano radno
mjesto 'znanstveni savjetnik u trajnom zvanju'. Znanstveno vijeće je jednoglasno
izabralo Povjerenstvo za praćenje natječaja u sastavu:
1. dr. sc. Siniša Horak, predsjednik
2. dr. sc. Renata Tomljenović, član povjerenstva
3. dr. sc. Snežana Boranić-Živoder, član povjerenstva
- Predsjednik Natječajnog odbora za izbor ravnatelja, dr. sc. Ivo Kunst informirao je
članove Znanstvenog vijeća o dosadašnjem tijeku procesa za izbor
ravnatelja/ravnateljice Instituta za turizam:
a) Natječajni odbor je zaprimio dvije prijave, prijavu dr. sc. Saše Poljanec
Borić i prijavu dr.s c. Damira Krešića,
b) Natječajni odbor je pristigle prijave otvorio i utvrdio da obje prijave
udovoljavaju uvjetima iz natječaja,
c) Zapisnik o pristiglim prijavama proslijediti će se Upravnom vijeću
Instituta za turizam, koje će održati sjednicu dana, 18.09.2017. godine.
Predsjednik Znanstvenog vijeća, dr. sc. Goran Kos obavijestio je članove
Znanstvenog vijeća o predstojećim koracima u postupku odabira ravnatelja:
a) kandidati za ravnatelja Instituta, dr. sc. Saša Poljanec Borić i dr. sc. Damir
Krešić prezentirati će plan i program rada Instituta u trajanju od 30
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08. sjednica
25.09.2017.

09. sjednica
18.11.2017.

10. sjednica
22.11.2017.

minuta na slijedećoj sjednici Znanstvenog vijeća, koja je planirana za
25.09.2017.;
b) Nakon izlaganja kandidata, članovi Znanstveno vijeće pristupaju tajnom
glasovanju za izbor ravnatelja Instituta za turizam;
c) U tu svrhu, predloženo je slijedeće Povjerenstvo za praćenje glasovanja
za izbor ravnatelja:
1. dr. sc. Davor Krasić, predsjednik Povjerenstva
2. dr. sc. Jasenka Kranjčević, član Povjerenstva
3. dr. sc. Zoran Klarić, član Povjerenstva
4. dr. sc. Hrvoje Carić, zamjena;
d) Znanstveno vijeće jednoglasno je izabralo Povjerenstvo za praćenje
natječaja za izbor ravnatelja.
– ravnateljica Instituta za turizam, dr. sc. Sanda Čorak i voditeljica računovodstva,
Branka Božić informirale su članove ZV-a o Financijskom planu za 2018. i
financijskim projekcijama za 2019. i 2020. godinu.
- izbor za ravnatelja/ravnateljicu: svaki od kandidata za novog/u ravnatelja/icu
Instituta za turizam u 30 minutnom izlaganju predstavio je svoje viđenje rada i
razvoja Instituta u iduće 4 godine nakon čega su im članovi ZV-a postavljali
dodatna pitanja radi eventualnih pojašnjenja određenih stavova i prezentiranog
programa. Svaki od kandidata imao je priliku detaljno odgovoriti na sva
postavljena pitanja nakon čega su članovi ZV-a stekli dovoljno informacija za
prosudbu kandidata i njihovih programa,
- glasovanje članova ZV-a provedeno je tajnim glasanjem svakog člana, pri čemu se
dr. sc. Damir Krešić, svojevoljno izuzeo iz glasovanja. Nakon prebrojavanja glasova,
Povjerenstvo za praćenje glasovanja za izbor ravnatelja izvijestilo je članove ZV-a o
rezultatu glasovanja. Kandidat, dr. sc. Damir Krešić, dobio je 12 glasova (86%), a
kandidatkinja, dr. sc. Saša Poljanec-Borić, 2 glasa (14%) od ukupno 14 glasova, o
čemu je Povjerenstvo sastavilo Zapisnik o provedenom glasanju te ga predalo
Predsjedniku ZV-a. Predsjednik ZV-a sastavio je Odluku Znanstvenog vijeća
Instituta za turizam o izboru ravnatelja kojom se dr. sc. Damir Krešić predlaže za
novog ravnatelja Instituta za turizam, na rok od četiri godine. Odluka je
jednoglasno potvrđena javnim glasanjem svih članova Znanstvenog vijeća. S ovom
odlukom upoznalo se će se i Upravno vijeću Instituta za turizam i kandidati kako bi
se nastavio proces izbora ravnatelja Instituta za turizam.
- Predsjednik Povjerenstva za provedbu postupka i izbor kandidata po raspisanom
natječaju za izbor na znanstveno radno mjesto 'znanstveni savjetnik u trajnom
zvanju“, dr. sc. Siniša Horak, informirao je članove o rezultatima provedenog
natječaja za izbor jednog znanstvenika na sistematizirano radno mjesto
'znanstveni savjetnik u trajnom zvanju'. Na natječaj je pristigla jedna molba dr. sc.
Sande Čorak. Utvrđeno je da dr. sc. Sanda Čorak zadovoljava sve uvjete natječaja.
Znanstveno vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog Povjerenstva za prihvaćanje
kandidata, dr. sc. Sande Čorak, na znanstveno radno mjesto „znanstveni savjetnik
u trajnom zvanju“ te predlaže ravnatelju Instituta da s imenovanom sklopi ugovor
o radu na znanstvenom radnom mjestu „znanstveni savjetnik u trajnom zvanju“ s
01.11.2017. godine.
- donesena je Odluka ZV-a da će se sredstva za dva ERASMUS projekta (Work-based
learning for seasonal hospitality workers u okviru programa ERASMUS+ broj
sporazuma - 2017-1-HR01-KA202-035389 i projekta Skills on Bord – Soft skills for
profesional skippers in a changing tourismu industry u okrivu Erasmus+ programa
2017-1 EL01-KA202-036296) koristiti isključivo za provedbu aktivnosti iz svoje
ovlasti, odnosno za provedbu osnovne znanstvene djelatnosti Instituta.
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- Izabrano je Povjerenstva za izbor dr. sc. Zorana Klarića u znanstveno zvanje
„znanstveni savjetnik u trajnom zvanju“, u sastavu:
1) dr. sc. Sanda Čorak, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (IT),
predsjednica povjerenstva,
2) dr. sc. Siniša Horak, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (IT), član
povjerenstva i
3) prof. dr. sc. Zoran Stiperski, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (PMF),
član povjerenstva.
Članovi ZV-a su informirani o imenovanju pomoćnice ravnatelja, dr. sc. Renate
Tomljenović na dodatni radni odnos od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine,
Informacija o odlasku dr. sc. Siniše Horaka u mirovinu i preustroj radnog mjesta
„znanstveni savjetnik u trajnom zvanju“. O preustroju je govorio ravnatelj dr.
sc. Damir Krešić, te o uspostavljanju radnog mjesta „znanstveni suradnik“.
Ravnatelj je dao pregled znanstvene produkcije za 2017. godinu. Produkcija je
stagnirala s obzirom na prethodne dvije godine ali Institut ima bolju znanstvenu
produkciju od srodnih instituta;
Prikazan je način unosa znanstvenih i ostalih radova u bazu podataka CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija;
Informacija ravnatelja, dr. sc. Damira Krešića, o potrebi zaposlenja jednog
znanstvenika na 20% radnog vremena za rad na internim znanstvenim
projektima iz vlastitih izvora;
Predstavljanje kolegice Larise Dukić koja je primljena na stručno
osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Institutu za turizam u
periodu od 13.04.2017. do 12.04.2018. godine i njeno djelovanje u okviru
znanstvene i stručne djelatnosti Instituta;
Informacija dr. sc. Ivana Kožića o prijavi projekta Makroekonomski učinci
turizma;
Informacija dr. sc. Ksenije Tokić o projektu „Nazivlje hrvatskog turizma“ koji nije
prošao u okviru HRZZ-a, te o prijavi novog projekta ESPON;
Dr. sc. Jasenka Kranjčević ima novu prijavu projekta za HRZZ;
Dr. sc. Renata Tomljenović dala je informaciju oko nastavka projekta
Transturizam (prijave).
Objavljivanje znanstvenih radova i sudjelovanje u drugim znanstvenim aktivnostima primarna je zadaća
Instituta za turizam i njome se ostvaruje jedan od strateških ciljeva, a to je stvaranje istraživačke jezgre
međunarodne prepoznatljivosti.
Tijekom 2017. godine istraživači IT-a objavili su ukupno 25 znanstvenih radova koji se svrstavaju u A1
(16) i A2 (9) kategorije znanstvenih radova.
Znanstveno vijeće je na svojim sjednicama razmatralo i izvještaje o sudjelovanju znanstvenika Instituta
za turizam na znanstvenim skupovima u inozemstvu i Hrvatskoj te raspravljalo o drugim znanstvenim
aktivnostima koje su se odvijale tijekom godine. O svim održanim sjednicama postoje detaljni zapisnici.

Predsjednik Znanstvenog vijeća

izv. prof. dr. sc. Goran Kos, dipl. ing., v.r.
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