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Znanstveno vijeće Instituta za turizam 

Zagreb, 31. siječnja 2022. 

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ZNANSTVENOG VIJEĆA 
INSTITUTA ZA TURIZAM U 2021. GODINI 

 
 
Znanstveno vijeće Instituta za turizam na datum pisanja ovog izvješća brojalo je 18 članova. Članovi 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, prof. dr. sc. Goran Kos, dr. sc. Ivan Kožić, doc. dr. sc. Jasenka 
Kranjčević, dr. sc. Davor Krasić, doc. dr. sc. Damir Krešić, dr. sc. Ivo Kunst, dr. sc. Izidora Marković 
Vukadin, dr. sc. Renata Tomljenović, izv. prof. dr. sc. Josip Mikulić, dr. sc. Matina Gjurašić, dr. sc. Hrvoje 
Mataković i dr. sc. Ivo Beroš. 

Znanstveno vijeće Instituta za turizam je tijekom 2021. godine održalo šest sjednica, na kojima je donosilo 
odluke u skladu s ovlastima definiranim Statutom Instituta i utvrđenom znanstvenom politikom Instituta za 
turizam, a prema Poslovniku o radu Znanstvenog vijeća.  
Posebna je pozornost tijekom 2021. godine usredotočena na nekoliko ključnih aktivnosti:  

→ podizanje kvalitete i kvantitete znanstvenih radova i časopisa Turizam - Tourism, 
→ nova zapošljavanja znanstvenika i stručnih suradnika, 
→ izbori u znanstvena zvanja, 
→ izrada novih pravilnika i ostalih dokumenata za Institut, 
→ pripreme za prijave znanstvenih i ostalih projekata, 
→ izvješća o napretku internih znanstvenih projekata, 
→ dorada aplikacije za praćenje radnog vremena znanstvenika, 
→ rad na komercijalnim projektima čiji je output znanstvena produkcija, 
→ prezentacije znanstvenih radova na području turizma naših i gostujućih znanstvenika i 
→ ostale aktivnosti (rasprave o stručnim i znanstvenim temama, formiranja povjerenstava, 

donošenje odluka i sl.).  
Na svojim sjednicama Znanstveno vijeće je, između ostalog, raspravljalo o sljedećim temama i točkama:  

38. sjednica 
02.02.2021. 

Ravnatelj doc. dr. sc. Damir Krešić obavijestio je prisutne o znanstvenoj produkciji u 2020. 
godini:  

- indeksiranost u WOS bazi: 19 radova  
- indeksiranost u SCOPUS bazi: 2 rada 
- citiranost u WOS bazi: 440 puta 
- citiranost u SCOPUS bazi: 684 puta 

Izv. prof. dr. sc. Josip Mikulić je obavijestio da se s koncem 2020. godine prestalo s 
izdavanjem hrvatskog izdanja časopisa Turizam, što je prvenstveno posljedica porasta 
broja zaprimljenih radova za englesku verziju časopisa kroz prošlu i pretprošlu godinu 
(prošle je godine zaprimljeno više od 260 radova na razmatranje za englesku verziju 
časopisa, što je povećalo obujam recenzentskog i uređivačkog posla)  te zbog smanjene 
potpore financiranja od strane Ministarstva za znanstvene časopise. Engleska verzija 
časopisa turizam je, između ostalih, indeksirana u bazama SCOPUS, i WOS ESCI. Cilj 
u narednim godinama je podizanje kvalitete časopisa koja se ogleda u podizanju 
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citiranosti pojedinačno objavljenih priloga. Prethodne godine je implementiran i novi 
sustav za zaprimanje radova - ScholarOne™, što je jedan od mogućih razloga porasta 
zaprimljenih radova. 
Ravnatelj doc. dr. sc. Damir Krešić je nadodao kako su na recentnom sastanku s 
Hrvatskom Turističkom Zajednicom doznali kako će oni dodatno smanjiti financiranje 
časopisa, što ide u prilog odluci da se prestane izdavati hrvatska verzija časopisa koja 
u konačnici stvara više troškove izdavanja. Ukoliko se pojave novi izvori financiranja, 
razmotrit će se opcija vraćanja hrvatske verzije časopisa. 
Jednoglasno je odabrano Etičko povjerenstvo, u istom sastavu koje je prethodno 
odabrano 22.3.2017. godine, na rok od 4 godine: Predsjednik Etičkog povjerenstva: dr. 
sc. Davor Krasić. Članovi: doc. dr. sc. Jasenka Kranjčević, dr. sc. Ivan Kožić, dr. sc. 
Ksenija Tokić. 
Obavljeno je imenovanje Povjerenstva za pripremu nagrade dr. Srđan Marković. 
Jednoglasno je odabrano Povjerenstvo za pripremu nagrade dr. Srđan Marković: 
Predsjednica Povjerenstva: dr. sc. Sanda Čorak. Članovi Povjerenstva: doc. dr. sc. 
Jasenka Kranjčević, doc. dr. sc. Damir Krešić, izv. prof. dr. sc. Josip Mikulić, dr. sc. 
Renata Tomljenović. 
Ravnatelj doc. dr. sc. Damir Krešić je informirao prisutne kako je Institut za turizam 
suorganizator konferencije Communication Management Forum 2021. koja se održava 
19. i 20. ožujka. Organizator konferencije je Edward Bernays University College. 
Dogovoreno je da nekoliko najboljih radova s konferencije bude objavljeno u časopisu 
Tourism, ali i časopis kojeg izdaje Institut za društvena istraživanja koje je također jedan 
od suorganizatora.  
Dr. sc. Sanda Čorak je odabrana za urednicu e-publikacije koja će sadržavati radove 
članova Instituta za turizam o utjecaju pandemije COVID-19 na turizam, a koji su 
prethodno objavljeni na mrežnoj stranici Instituta za turizam. Autori su pozvani da svoje 
radove noveliraju i nadopune sažetcima, literaturom i ključnim riječima. Predviđeni rok 
je 1. travnja 2021. 
 

39. sjednica 
25.03.2021. 

Napravljen je izvještaj o održanoj konferenciji Communication Management Forum. Dr. 
sc. Matina Gjurašić izvijestila je kako je konferencija, koja je održana online 19. i 20. 
ožujka 2021., 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. 
Ravnatelj doc. dr. sc. Damir Krešić obavijestio je prisutne da je pokrenut postupak izbora 
predstavnika radnika u Upravno vijeće Instituta za turizam. Jedini prijavljeni kandidat za 
poziciju je Višnja Mezak.  
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 
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znanosti u 2021. godini (od strane MZO) je 31.03.2021. Neizvjestan je točan iznos 
sufinanciranja. 
Podneseno je 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 i program 
rada asistentice Ives Lukić Vodanović, mag. geogr., mag. hist. art. et litt. comp. 
Dr. sc. Ivan Kožić je 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.  

40. sjednica 
07.05.2021. 

Napravljen je izbor članova/članica Natječajnog odbora za izbor ravnatelja/ravnateljice 
Instituta za turizam (3 člana/članice). Sukladno prestanku mandata ravnatelja doc. dr. 
sc. Damira Krešića 27. Listopada 2021., odabrana su 3 člana/članice za Natječajni 
odbor za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice: dr. sc. Sanda Čorak (predsjednica), 
znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, prof. dr. sc. Zoran Klarić (član), znanstveni 
savjetnik u trajnom zvanju i doc. dr. sc. Hrvoje Mataković (član), znanstveni suradnik. 
Ravnatelj doc. dr. sc. Damir Krešić zamolio je dr. sc. Ivana Kožića da pripremi 
prezentaciju 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 te je obavijestio prisutne da 
je s Hrvatskom turističkom zajednicom potpisan Ugovor o sufinanciranju znanstvenog 
časopisa Tourism za 2021. godinu, a imenovana su i 2 nova člana Upravnog vijeća 
časopisa iz Hrvatske turističke zajednice (Igor Borojević i Matea Bošnjak). 

41. sjednica 
08.07.2021. 

Predstavljena je Obavijest o tijeku Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja te uvid u 
natječajne materijale kandidata za izbor i imenovanje ravnatelja dostavljene od strane 
Upravnog vijeća. Dr. sc. Sanda Čorak, predsjednica Natječajnog odbora za izbor 
ravnatelja, izvijestila je članove Znanstvenog vijeća o dosadašnjem tijeku procesa za 
izbor ravnatelja Instituta za turizam: Natječajni odbor je zaprimio jednu prijavu - prijavu 
doc. dr. sc. Damira Krešića. Otvaranjem natječajne prijave, Odbor je utvrdio da prijava 
u cijelosti udovoljava uvjetima iz Natječaja te da kandidat ima sve potrebne znanstvene, 
stručne i organizacijske preduvjete za vođenje Instituta, a Izvješće natječajnog odbora 
za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta za turizam o pristiglim prijavama proslijeđen je 
Upravnom vijeću Instituta za turizam.  
Kandidat doc. dr. sc. Damir Krešić predstavio je, s obzirom na to da trenutno obavlja 
funkciju ravnatelja Instituta za turizam za koju je prethodno odabran na rok od 4 godine, 
ostvarene rezultate Instituta tijekom protekle 4 godine te svoje viđenje rada i razvoja 
Instituta u sljedeće 4 godine. Nakon prezentacije su članovi Znanstvenog vijeća imali 
mogućnost postavljanja dodatnih pitanja kandidatu. 
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Prof. dr. sc. Goran Kos, dipl. ing. prom. konstatirao je da su svi formalni uvjeti iz 
Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja ispunjeni, da je kandidat prezentirao plan i 
program rada Instituta za sljedeće četiri godine te predlaže javno glasanje. Glasanje za 
izbor ravnatelja bilo je javno te je kandidat doc. dr. sc. Damir Krešić odabran 
jednoglasno, s 13 glasova, za ravnatelja Instituta za turizam slijedeće 4 (četiri) godine, 
do listopada 2025. godine. Glasanje Znanstvenog vijeća Instituta za turizam o izboru 
ravnatelja kojim se doc. dr. sc. Damir Krešić predlaže za novog ravnatelja Instituta na 
rok od četiri godine predstavljeno je Upravnom vijeću Instituta. 
Dr. sc. Nevenu Ivandiću 2. rujna 2021. godine istekao je dvogodišnji mandat za članstvo 
u Upravnom vijeću Instituta za turizam. Znanstveno vijeće jednoglasno je izabralo dr. 
sc. Sandu Čorak za dvogodišnji mandat u Upravnom vijeću, s početkom 2. rujna 2021. 

42. sjednica 
11.11.2021. 

Prof. dr. sc. Goran Kos, dipl. ing. prom. izvijestio je prisutne o potrebi izmjene i dopune 
Pravilnika o internim znanstvenim projektima Instituta za turizam (čl. 9., kojim se 
utvrđuje najdulje trajanje projekata, dinamika izvještavanja te objava radova po 
dovršetku projekta). Prema novom prijedlogu, čl. 9. bi definirao da Znanstveno vijeće 
odlučuje o roku trajanja internih znanstvenih projekata, a dinamika izvještavanja je 
jednom godišnje. Jednoglasno je prihvaćen novi prijedlog i izmjena čl. 9. Pravilnika o 
internim znanstvenim projektima Instituta za turizam. Prijedlog da se pet internih 
znanstvenih projekata produlji za sljedeće četiri godine jednoglasno je prihvaćen. 
Podneseno je Izvješće o sastanku u MZO-a, o odobrenim dodatnim koeficijentima za 
preustroj dva znanstvena radna mjesta: (1) znanstveni suradnik u viši znanstveni 
suradnik, (2) znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik u znanstveni savjetnik 
te suglasnosti za raspisivanje javnog natječaja. Jednoglasno je prihvaćen prijedlog za 
raspisivanje javnog natječaja za navedena radna mjesta. Za radno mjesto „viši 
znanstveni suradnik iz područja društvenih znanosti – polje ekonomija“ formirana je 
komisija sa sljedećim članovima: dr. sc. Sanda Čorak – predsjednica komisije, dr. sc. 
Renata Tomljenović – članica komisije i dr. sc. Neven Ivandić – član komisije. Za radno 
mjesto „znanstveni savjetnik iz područja tehničkih znanosti – polje tehnologija prometa 
i transporta“ formirana je komisija sa sljedećim članovima: prof. dr. sc. Goran Kos, dipl. 
ing. prom. – predsjednik komisije, dr. sc. Zoran Klarić – član komisije i doc. dr. sc. 
Jasenka Kranjčević, dipl.ing.arh. – članica komisije. 
Ravnatelj doc. dr. sc. Damir Krešić konstatirao je da, osim što je Institut dobio odobrenje 
MZO-a za dodatne koeficijente za preustroj dva znanstvena radna mjesta, Institut bi 
zatražio odobrenje za dodatno radno mjesto (znanstveni suradnik). Jednoglasno je 
prihvaćen prijedlog za traženjem odobrenja MZO-a za dodatno radno mjesto 
(znanstveni suradnik). 
Ravnatelj doc. dr. sc. Damir Krešić obavijestio je prisutne da je Institut dobio financijsku 
potporu za izdavanje znanstvenog časopisa Tourism, koja je zatražena početkom 2021. 
godine. Radi se o iznosu od nešto više od 120.000,00 kuna. Ravnatelj je dodatno 
obavijestio da je odlučeno da svaki broj časopisa Tourism sadržava 10 radova, kako bi 
se postigla redovitost i u broju članaka po pojedinom izdanju, osim redovitog izlaženja 
brojeva časopisa. Nastavit će se praksa „online first“ objavljivanja brojeva časopisa. 

43. sjednica 
27.12.2021. 

Predstavljeno je Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka i izbor kandidata po 
raspisanom natječaju za izbor na znanstveno radno mjesto – znanstveni savjetnik. 
Prema Izvješću, u zakonskom roku je na natječaj za radno mjesto „znanstveni savjetnik 
iz područja tehničkih znanosti – polje tehnologija prometa i transporta“, s povjerenstvom 
u sastavu prof. dr. sc. Goran Kos, dipl. ing. prom. (predsjednik), prof. dr. sc. Zoran Klarić 
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(član) te doc. dr. sc. Jasenka Kranjčević, dipl. ing. arh. (članica), pristigla jedna prijava, 
i to prijava djelatnika Instituta za turizam – dr. sc. Davor Krasić. Pregledom prijave, 
Povjerenstvo je konstatiralo da kandidat ispunjava tražene uvjete te je priložio sve 
tražene dokumente, a kandidat zadovoljava i dodatne kriterije. Temeljem navedenoga, 
Povjerenstvo je jednoglasno donijelo odluku da se Znanstvenom vijeću te ravnatelju 
Instituta predloži prihvaćanje prijave na natječaj dr. sc. Davora Krasića. Znanstveno 
vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog Povjerenstva da se dr. sc. Davor Krasić primi 
na radno mjesto „znanstveni savjetnik iz područja tehničkih znanosti – polje tehnologija 
prometa i transporta“ na neodređeno vrijeme. 
Predstavljeno je i drugo Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka i izbor kandidata 
po raspisanom natječaju za izbor na znanstveno radno mjesto – viši znanstveni 
suradnik. Prema Izvješću, u zakonskom roku je na natječaj za radno mjesto „viši 
znanstveni suradnik iz područja društvenih znanosti – polje ekonomija“, s 
povjerenstvom u sastavu dr. sc. Sanda Čorak (predsjednica), dr. sc. Renata 
Tomljenović (članica) te dr. sc. Neven Ivandić (član), pristigla jedna prijava, i to prijava 
djelatnika Instituta za turizam – dr. sc. Ivo Kunst. Pregledom prijave, Povjerenstvo je 
konstatiralo da kandidat ispunjava tražene uvjete te je priložio sve tražene dokumente, 
a kandidat zadovoljava i dodatne kriterije. Temeljem navedenoga, Povjerenstvo je 
jednoglasno donijelo odluku da se Znanstvenom vijeću te ravnatelju Instituta predloži 
prihvaćanje prijave na natječaj dr. sc. Ive Kunsta. Znanstveno vijeće je jednoglasno 
prihvatilo prijedlog Povjerenstva da se dr. sc. Ivo Kunst primi na radno mjesto „viši 
znanstveni suradnik iz područja društvenih znanosti – polje ekonomija“ na neodređeno 
vrijeme.  

 

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.  

U Institutu za turizam radi se na pet internih znanstvenih projekata, a to su: 

1) SPLAN - Suvremeni pristup prostornom i prometnom planiranju na načelima održivog 
razvoja, voditelj prof. dr. sc. Goran Kos, (broj suradnika – 7), 

2) THG - Turizam i hrvatsko gospodarstvo, voditelj dr. sc. Neven Ivandić, (broj suradnika 
– 5), 

3) CULHER-TOUR - Kulturna baština u turizmu – modeli održivog razvoja, voditeljica 
doc. dr. sc. Jasenka Kranjčević, (broj suradnika – 7), 

4) RIPP - Razvoj integralnog modela pokazatelja održivosti i prihvatnog (nosivog) 
kapaciteta u turizmu, voditeljica dr. sc. Izidora Marković Vukadin, (broj suradnika – 
13), 

5) K.U.S.T. 2021 - Uloga posebnih oblika turizma u razvoju destinacije: primjer kulture, 
umjetnosti i sporta, voditeljica dr. sc. Sanda Čorak, (broj suradnika – 5),. 

 

Djelatnici Instituta sudjelovali su i na znanstvenim projektima drugih institucija.  

Objavljeno je ukupno 47 znanstvenih i ostalih radova, od toga: A1 – 26 radova; A2 – 12 radova te ostalih 
radova – 9. Citiranost: WoS – 440; Scopus – 377 puta. 
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Također, Znanstveno vijeće je na svojim sjednicama razmatralo izvještaje o sudjelovanju znanstvenika 
Instituta za turizam na znanstvenim skupovima u inozemstvu i Hrvatskoj te o drugim znanstvenim 
aktivnostima koje su se odvijale tijekom godine. Doneseno je mnoštvo odluka znanstvenog vijeća o 
raspisivanju natječaja za radna mjesta, osnivanja raznih povjerenstva i sl. O svim održanim sjednicama 
postoje detaljni zapisnici. 

 

 

                                                                                            Predsjednik Znanstvenog vijeća 

 
prof. dr. sc. Goran Kos, dipl. ing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


