
INSTITUT ZA TURIZAM 
Zagreb, 20.6..2013. 

 

Prisutni: R. Tomljenović, Z. Marušić, G. Kos, D. Milojević,  I. Marković, D. Krešić, N. Čelić, I. Kožić,  S. 

Čorak, K. Tokić, S.B. Živoder, J. Kranjčević, H. Carić, S. Horak, I. Sever, K. Tokić, Z. Marušić. I. Kunst,  

H. Carić, D. Krasić (godišnji), N. Ivandić, N. Telišman-Košuta, V. Mezak 

Odsutni: I. Ateljević, K. Miličević (stručni suradnik - stručno usavršavanje), Z. Klarić (službeni put)  

Utvrđen je kvorum.  

ZAPISNIK 

s 33. sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja se održala u 

srijedu 19.6. 2013. s početkom u 14,00 sati 

Utvrđen je kvorum. 

Predlaže se slijedeći dnevni red: 

 

1. Verifikacija zapisnika 32. sjednice ZV; 

2. Izrada samoanlize za Reakreditaciju javnih znanstvenih instituta u RH – informacija  

3. Ugovor o temeljnom namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene 

djelatnosti 2013., 2014. i 2015. – informacija 

4. Planirani i realizirani znanstveni radovi u prvih 6 mjeseci 2013. 

5. Tematske skupine IT – izvještaji voditelja tematskih skupina 

6. Mjerenje znanstvene produktivnosti   - Ksenija Tokić, prezentacija   

7. Razno 

 

Dnevni red jednoglasno prihvaćen  

Ad.1 Verifikacija zapisnika 32. sjednice ZV – zapisnik jednoglasno prihvaćen 

Ad.2. Izrada samoanlize za Reakreditaciju javnih znanstvenih instituta u RH – informacija  - dr. S. Čorak 

izvijestila da je izradi tekst samoanalize za Reakreditaciju javnih znanstvenih instituta u RH koju treba 

napraviti do 1.9.2013. kako bi se ista dala na prijevod.  Mole se svi da hitno dostave tražene podatke 

kako bi se izradio navedeni materijal. To je opsežan materijal koji zahtijeva timski rad. Samoanaliza 

treba biti gotova do 1.9. kako bi se dala na prijevod.  

Voditelji tematskih skupina  trebaju izraditi prijedlog planiranih projekata za slijedeću godinu. 

IT treba prevesti srednjoročni plan rada na engleski jezik.  

Ad.3. Ugovor o temeljnom namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene 

djelatnosti 2013., 2014. i 2015. – informacija Ravnateljica dr. S. Čorak obavijestila prisutne kako je 

MZOS izradio tablicu prema kojoj je izradio pokazatelje prema kojem se određuje dodjela financijskih 

sredstava Institutima. MZOS je IT smanjio pokazatelje na popularizaciji znanosti. IT Ugovor potpisuje 

26.6. 2013. IT će dobivati cca 90.000 kn po znanstveniku na godinu 2013.-2015. Tehničke znanosti 

nešto više dobivaju. Tablica za mjerenje se mijenja ovisno o rezultatima rada.  



Ad. 4. Planirani i realizirani znanstveni radovi u prvih 6 mjeseci 2013. ravnateljica S. Čorak navodi 

kako je u 2013 planirano 27 znanstvenih radova  u ½ godine objavljeno 13 radova skoro 50 %.  

Tijekom 2012. iz IT –a  objavljeno 18 radova (2 u wos i 7 u SCOPUS-u) . Tijekom 2011. objavljeno 25 

radova.  

Ad. 5. Tematske skupine IT – izvještaji voditelja tematskih skupina  

Dr. R. Tomljenović urednica je knjige s L. Dwayerrom – mole se svi da dostave svoje radove za objavu 

u knjizi do 1.9. 

Dr. N. Ivandić –  tematska skupina pokreće News letter . Planirana dva broja u 2013. Podnije HTZ-u 

zahtjev za sufinanciranje – čeka se odgovor.  

Dr. S. Horak – tematska skupina aktivna – objavila već nekoliko radova na skupovima i izradila plan 

aktivnosti kojih se za sada pridržava. Prošireno s radom za skup u Šibeniku.   

Ad.6. K. Tokić – održala prezentaciju o mjerenju znanstvene produktivnosti.  

Ad. 7. Razno   

Obzirom da je dr.sc. Siniši Horaku istekao mandat kao predstavniku Instituta za turizam u Upravnom 

vijeću Instituta za turizam, stavlja se na raspravu da dr.sc. Siniša Horak bude novi – stari predstavnik 

Instituta za turizam u Upravnom vijeću Instituta za turizam. Znanstveno vijeće jednoglasno je donijelo 

odluku dr.sc. Siniša Horak bude predstavnik Instituta za turizam u Upravnom vijeću Instituta za turizam. 

Dana 17.6.2013. Ivan Kožić obranio doktorsku dissretaciju na Ekonomskom fakultetu, Sveučilišta u 

Zagrebu 

Zadužuje se Zrinka Marušić za sređivanje baze (srednjoročnih i dugoročnih) podataka.  

Akreditacijski savjet Agencije za znanost i visoko obrazovanje uputio dopis za kandidata .  

Prihvaćena 2 CC rada I. Kožić te I. Sever (u suradnji sa Stomatološkim fakultetom).  

Završeno u 15,30 

Predsjednica ZV 

 

dr. sc. Jasenka Kranjčević, v.r. 

 

 


