
 
 
 
ZNANSTVENO VIJEĆE 
25.3. 2021. 

 
ZAPISNIK 

 
39. sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja je održana 

25.03.2021. s početkom u 10.40h 
 
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, R. Tomljenović 
(16/18) 
 
Izostali: I. Ateljević, J. Mikulić (2/18) 
 
Sjednica je održana online, putem Zoom aplikacije. 
 
Utvrđuje se da je sjednici nazočan dovoljan broj članova ZV za donošenje odluka. 
 
 
Dnevni red: 

1. Prihvaćanje zapisnika s 38. sjednice Znanstvenog vijeća,   
2. Prihvaćanje dnevnog reda, 
3. Izvještaj o održanoj konferenciji “Communication Management Forum“, 
4. Izbor predstavnika radnika u Upravno vijeće Instituta za turizam, 
5. Časopis Turizam (novi ugovor s HTZ-om za 2021., natječaj MZO-a za financiranje znanstvenih 

časopisa), 
6. Izvješće i program rada asistenata dr. sc. Ive Beroša i Ives Lukić Vodanović i 
7. Razno. 

 
 
Zaključci po točkama: 

 

Ad.1. Prihvaćanje zapisnika s 38. sjednice Znanstvenog vijeća 

Zapisnik 38. sjednice ZV-a je jednoglasno prihvaćen. 

 
Ad 2. Prihvaćanje dnevnog reda ZV-a 

Prijedlog dnevnog reda je jednoglasno prihvaćen. 

 

 



 
 
 
Ad.3.  Izvještaj o održanoj konferenciji “Communication Management Forum“ 

Dr. sc. Matina Gjurašić izvjestila je kako je konferencija, koja je održana online 19. i 20. ožujka, protekla 
veoma uspješno - sadržajno, organizacijski i tehnički.  

Ravnatelj doc. dr. sc. Damir Krešić nadodao je kako je organizator ove konferencije Edward Bernays 
University College, dok je Institut za turizam bio suorganizator, uz Institut za društvena istraživanja. S 
obzirom na to da je najviše prijavljenih radova za konferenciju bilo iz područja turizma, ne čudi velik interes 
za njihovim objavljivanjem u časopisu Tourism – nakon provedenog recenzijskog postupka, nekolicina 
radova s konferencije će zasigurno biti objavljena u ovom časopisu, što je bilo dogovoreno prilikom 
organizacije konferencije. 

 
Ad. 4. Izbor predstavnika radnika u Upravno vijeće Instituta za turizam 

Ravnatelj doc. dr. sc. Damir Krešić obavijestio je pristune da je pokrenut postupak izbora predstavnika 
radnika u Upravno vijeće Instituta za turizam. Jedini prijavljeni kandidat za poziciju je Višnja Mezak.  

Glasovanje za izbor predstavnika zaposlenika obavit će se dana 02.04.2021. godine u vremenu od 11:00 
do 14:00 sati. S obzirom na epidemiološke mjere i rad od kuće, glasovanje će se održati online, putem e-
maila.  

 

Ad. 5. Časopis Turizam (novi ugovor s HTZ-om za 2021., natječaj MZO-a za financiranje znanstvenih 
časopisa) 

Ravnatelj doc. dr. sc. Damir Krešić informirao je o sufinanciranju časopisa Tourism u 2021. godini: čekaju 
se potpisani ugovori HTZ-a, a rok za predaju dokumentacije za javni natječaj za financijsku potporu 
znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2021. godini (od strane MZO) je 
31.03.2021. Neizvjestan je točan iznos sufinanciranja. 

 
Ad. 6. Izvješće i program rada asistenata dr. sc. Ive Beroša i Ives Lukić Vodanović  

Mentor asistentu dr. sc. Ivi Berošu je prof. dr. sc. Goran Kos, dipl. ing. prom., a asistentici Ives Lukić 
Vodanović, mag. geogr., mag. hist. art. et litt. comp. je mentorica dr. sc. Sanda Čorak. Mentori su izradili 
Izvješće o radu te Godišnji plan rada asistenta, koji su prethodno poslani članovima Znanstvenog vijeća.  

Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće i program rada asistenta dr. sc. Ive Beroša.  
Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće i program rada asistentice Ives Lukić Vodanović, mag. geogr., mag. 
hist. art. et litt. comp. 

 

 



 
 
 
Ad. 7. Razno  

Dr. sc. Ivan Kožić je, na upit ravnatelja, informirao prisutne o napretku projekta MACROTOUR – 
Makroekonomski učinci turizma, koji je četverogodišnji znanstveni projekt Instituta za turizam financiran 
od strane Hrvatske zaklade za znanost u okviru programa Istraživački projekti. Iako su neke aktivnosti 
morale biti zaustavljene zbog situacije s pandemijiom, projekt napreduje veoma dobro. Prijedlog je 
ravnatelja da se na jednom od narednih Znanstvenih vijeća prezentira dosadašnji tijek ovog projekta te 
spoznaje do kojih se došlo.  

 

Sjednica je završila u 11.15 h. 

 

 

Zapisničarka  Predsjednik ZV 
 
 
 

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

 

 


