
 
 
 
ZNANSTVENO VIJEĆE 
14.02.2022. 

 
ZAPISNIK 

 
45. sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja je održana 

14.02.2022. s početkom u 10.00 h 
 
Prisutni: I. Beroš, S. Boranić-Živoder, H. Carić, S. Čorak, M. Gjurašić, N. Ivandić, Z. Klarić, G. Kos, I. 
Kožić, J. Kranjčević, D. Krasić, D. Krešić, I. Kunst, I. Marković Vukadin, H. Mataković, J. Mikulić, R. 
Tomljenović (17/18) 
 
Izostali: I. Ateljević (GO) (1/18) 
 
Sjednica je održana online, putem Zoom aplikacije. 
 
Utvrđuje se da je sjednici nazočan dovoljan broj članova ZV za donošenje odluka. 
 
Dnevni red: 

1. Prihvaćanje dnevnog reda, 
2. Prihvaćanje zapisnika sa 44. sjednice Znanstvenog vijeća, 
3. Informacije o dobivenoj suglasnosti od strane MZO za otvaranje novog znanstvenog radnog mjesta 

znanstveni suradnik iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, za raspisivanje javnog 
natječaja te zapošljavanje i sklapanje ugovora o radu za jednog zaposlenika na neodređeno 
vrijeme, 

4. Formiranje Povjerenstva za provedbu postupka i izbor kandidata po natječaju na znanstveno radno 
mjesto znanstveni suradnik iz područja društvenih znanosti – polje ekonomija, 

5. Informacija o potrebi popunjavanja upražnjenog znanstvenog radnog mjesta znanstveni suradnik 
iz interdisciplinarnog područja znanosti (geografija / ekonomija) na pola radnog vremena (4 sata) - 
traženje suglasnosti od MZO za raspisivanje javnog natječaja za znanstveno radno mjesto 
znanstveni suradnik iz interdisciplinarnog područja znanosti (geografija / ekonomija), zapošljavanja 
te sklapanja ugovora od radu na neodređeno vrijeme za jednog zaposlenika s nepunim radnim 
vremenom u trajanju od 20 sati tjedno, 

6. Informacije vezane uz časopis TURIZAM, 
7. Analiza znanstvene produkcije Instituta za turizam za 2021. godinu i 
8. Razno. 

 
Zaključci po točkama: 

 

Ad.1. Prihvaćanje dnevnog reda 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 



 
 
 
Ad.2. Prihvaćanje zapisnika sa 44. sjednice Znanstvenog vijeća 

Zapisnik 44. sjednice ZV-a je jednoglasno prihvaćen. 

 
Ad 3. Informacije o dobivenoj suglasnosti od strane MZO za otvaranje novog znanstvenog radnog mjesta 
znanstveni suradnik iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, za raspisivanje javnog natječaja te 
zapošljavanje i sklapanje ugovora o radu za jednog zaposlenika na neodređeno vrijeme, 

Ravnatelj doc. dr. sc. Damir Krešić obavijestio je prisutne da je Institut dobio odobrenje MZO-a za 
otvaranje novog znanstvenog radnog mjesta znanstveni suradnik iz područja društvenih znanosti, polje 
ekonomija, za raspisivanje javnog natječaja te zapošljavanje i sklapanje ugovora o radu za jednog 
zaposlenika na neodređeno vrijeme, što će značiti pojačanje znanstvenog tima Instituta za turizam. Za 
ovo su radno mjesto odobreni novi koeficijenti (ne radi se o preraspodjeli postojećih) te se radi o novom 
radnom mjestu.   

 
Ad. 4. Formiranje Povjerenstva za provedbu postupka i izbor kandidata po natječaju na znanstveno radno 
mjesto znanstveni suradnik iz područja društvenih znanosti – polje ekonomija, 

Za radno mjesto “ znanstveni suradnik iz područja društvenih znanosti – polje ekonomija”, formirana je 
komisija sa sljedećim članovima:  

• Dr. sc. Sanda Čorak – predsjednica komisije 
• Dr. sc. Snježana Boranić-Živoder – članica komisije 
• Dr. sc. Ivo Kunst – član komisije 

 
Ad. 5. Informacija o potrebi popunjavanja upražnjenog znanstvenog radnog mjesta znanstveni suradnik 
iz interdisciplinarnog područja znanosti (geografija / ekonomija) na pola radnog vremena (4 sata) - 
traženje suglasnosti od MZO za raspisivanje javnog natječaja za znanstveno radno mjesto znanstveni 
suradnik iz interdisciplinarnog područja znanosti (geografija / ekonomija), zapošljavanja te sklapanja 
ugovora od radu na neodređeno vrijeme za jednog zaposlenika s nepunim radnim vremenom u trajanju 
od 20 sati tjedno. 

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog za traženje suglasnosti od MZO za raspisivanje javnog natječaja za 
znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik iz interdisciplinarnog područja znanosti (geografija / 
ekonomija), zapošljavanja te sklapanja ugovora od radu na neodređeno vrijeme za jednog zaposlenika s 
nepunim radnim vremenom u trajanju od 20 sati tjedno. 

 
Ad. 6. Informacije vezane uz časopis TURIZAM 

Ravnatelj doc. dr. sc. Damir Krešić obavijestio je prisutne da je Institut potpisao Ugovor s HTZ-om o 
sufinanciranju časopisa Tourism. Drugi dio financijskih sredstava za časopis osigurava Institut za turizam.  

Izv. prof. dr. sc. Josip Mikulić predstavio je detaljnije informacije o časopisu: 



 
 
 

• Časopis Tourism raste po svim relevantnim parametrima za znanstvene časopise.  
• Prošle je godine časopis uvršten u dodatnu kategoriju u citatnoj bazi Scopus – Geography, 

Planning and Development, osim matične Tourism, Leisure and Hospitality management. 
• Broj zaprimljenih radova je u zadnje dvije godine porastao, što omogućuje odabir kvalitetnijih 

radova za objavu u časopisu. 
• Časopis ima nove članove Savjetodavnog odbora kojeg čine: Sanda Čorak (Institute za Turizam), 

Catheryn Khoo (Griffith University, Australija), Fevzi Okumus (University of Central Florida, SAD), 
Marianna Sigala (University of South Australia Business School, Australija). 

 
Ad. 7. Analiza znanstvene produkcije Instituta za turizam za 2021. godinu 

Dr. sc. Ksenija Tokić prezentirala je podatke o znanstvenoj produkciji Instituta za turizam za 2021. godinu:  

• U 2021. godini je ukupno bilo 47 objavljenih radova (radovi A1 i A2 kategorije te ostali radovi) od 
čega je 26 indeksiranih, dok je u 2020. godini bilo objavljeno ukupno 56 radova od čega je 22 
indeksiranih.  

• Ukupan broj autora/koautora na znanstvenim radovima IT-a u 2021. godini je bio 66.  
• Uspoređujući Institut za turizam s drugim institucijama, znanstvena produkcija je bolja – broj 

indeksiranih radova po znanstveniku u IT-u u 2021. godini je 1,66 dok je u drugim uspoređivanim 
institucijama manje (1,06 te 1,07).  

• Nadalje, broj indeksiranih radova po znanstveniku u IT-u u 2021. godini je 1,66, dok je u 2020. 
godini broj indeksiranih radova po znanstveniku bio 1,44.  

Ravnatelj doc. dr. sc. Damir Krešić pozvao je prisutne na daljnji doprinos znanstvenoj produkciji Instituta 
za turizam. 

 
Ad. 8. Razno 

Ravnatelj, doc. dr. sc. Damir Krešić je podsjetio je prisutne da je novi Zakon o visokom obrazovanju i 
znanosti koji je trenutno u pripremi, a za Institut će podrazumijevati određene promjene. Po dobivanju 
prijedloga novog Zakona, organizirat će se novo Znanstveno vijeće na tu temu.  

Dr. sc. Davor Krasić podijelio je informaciju da je član Upravnog vijeća Instituta za turizam, mr. sc. Želimir 
Kramarić, od veljače o.g. novi član Uprave HAMAG-BICRO-a.  

Sjednica je završila u 10.40 h. 

Zapisničarka  Predsjednik ZV 
 
 
 

Lidija Nujić  prof. dr. sc. Goran Kos, dipl. ing. prom. 
 

 

 


