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Znanstveno vijeće Instituta za turizam 

Zagreb, 23. siječnja 2020. 

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ZNANSTVENOG VIJEĆA 
INSTITUTA ZA TURIZAM U 2019. 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, prof. dr. sc. Zoran Klarić, izv. prof. 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, dr. sc. Renata Tomljenović, izv. prof. dr. sc. Josip Mikulić, dr. sc. Peter Mackelworth, dr. sc. 

Hrvoje Mataković i mr. sc. Ivo Beroš. 

Znanstveno vijeće Instituta za turizam je tijekom 2019. godine održalo 10 sjednica, na kojima je donosilo 
odluke u skladu s ovlastima definiranim Statutom i utvrđenom znanstvenom politikom Instituta za turizam, 
a prema Poslovniku o radu Znanstvenog vijeća.  

Posebna je pozornost tijekom 2019. 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 za Institut, 

 pripreme za prijave znanstvenih i ostalih projekata, 

 provođenje natječaja za interne znanstvene projekte, 

 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 raznih 
povjerenstava, donošenje raznih odluka i sl.).  

 

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

20. sjednica 
12.01.2019. 

- ravnatelj Damir Krešić je konstatirao da su djelatnici Instituta tijekom 2018. godine 
objavili 44 znanstvena rada, što je bolje nego u 2017. godini. Objavljeno je 32 rada u 
časopisima indeksiranim u WoS-u, i Scopus-u. Isto tako, 12 radova pripada kategoriji 
A2, 

- nakon kratke rasprave u koju su se uključili gotovo svi prisutni članovi ZV-a, zaključeno 
je da, usprkos zadovoljavajućem ukupnom broju znanstvenih radova, postoji izrazita 
neujednačenost doprinosa pojedinih članova ZV-a u objavljivačkoj aktivnosti. Naime, 
najveći broj članova ZV-a u 2018. godini objavljivao je vrlo malo te takvo stanje stvari, 
osobito u očekivanju nove akreditacije Instituta, valja poboljšati kroz veći doprinos svih 
članova ZV-a, 

- ravnatelj je izvijestio članove ZV-a o nagradama koje će se, sukladno Pravilniku, dijeliti 
za objavljivanje znanstvenih članaka u 2019. godini. U tom smislu, svi radovi koji će 
biti objavljeni u časopisima WoS, ovisno o kvartilima, nagrađivat će se u visin i od 
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5.000,00 do 20.000,00 kuna, a svi radovi objavljeni u bazi Scopus u visini od 3.000,00 
kuna. Za očekivati je da će nova shema nagrađivanja znanstvenog rada pridonijeti 
većem angažmanu svih članova ZV u objavljivanju znanstvenih radova, 

- izv. prof. dr. sc. Goran Kos je izvijestio članove ZV-a o činjenici da je potpisan novi 
kolektivni ugovor između Ministarstva znanosti i visokog obrazovanja i Sindikata 
znanosti i visokog obrazovanja, a koji bi mogao imati negativne implikacije na 
poslovanje Instituta, osobito u sferi angažmana i nagrađivanja djelatnika Instituta po 
osnovi komercijalnih projekata. 

21. sjednica 
15.02.2019. 

- otvaranje novih razvojnih radnih mjesta - jednog asistenta iz područja prirodnih 
znanosti, polje matematike  - mentor: dr. sc. Damir Krešić i jednog asistenta iz područja 
društvenih znanosti – mentor: dr. sc. Sanda Čorak, 

- preustroj upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta, tj. njihovih oslobođenih 
koeficijenata (preustroj u dva znanstvena radna mjesta 'znanstveni suradnik' i 
preustroj u jednog višeg stručnog suradnika), Višnja Mezak, tajnica IT informirala je 
članove ZV da su u Institutu za turizam zbog odljeva zaposlenika (umirovljenje dr.sc. 
Siniše Horaka i sporazumni raskid ugovora o radu sa zaposlenicima, dr. sc. Katarinom 
Miličević i dr. sc. Ivanom Severom) oslobođena 2 stručna radna mjesta 'stručni 
suradnik u znanosti i visokom obrazovanju' te 1 znanstveno radno mjesto 'znanstveni 
savjetnik II. izbor' s ukupnim koeficijentom od 5,480 (2,958+1,261+1,261), 

- predsjednik ZV informira prisutne da je Institut dobio međunarodni projekt Smart 
strategies for sustainable tourism in LIvely cultural DEStinations  (S.LI.DES.)  u sklopu 
„Interreg V-A Italy - Croatia CBC Programme“ koji je počeo 1.1.2019. a za potrebe tog 
projekta potrebna su dva radna mjesta VSS i to na određeno vrijeme te se traži 
suglasnost ZV za zapošljavanje dviju osoba na određeno radno vrijeme. ZV 
jednoglasno je donijelo suglasnost da se za potrebe INTERREG projekta zaposle dvije 
osobe VSS na određeno vrijeme tj. za vrijeme trajanje projekta S.LI.DES. projekta. 

22. sjednica 
11.03.2019. 

-  ravnatelj dr. sc. Damir Krešić informirao je prisutne o novim programima financiranja 
Ministarstva znanosti i obrazovanja prema kojima će ubuduće višegodišnje 
institucionalno financiranje, te sredstva za hladni pogon i časopis biti objedinjena. 
Odobrena sredstva za tzv. temeljno financiranje Instituta biti će proporcionalna broju 
objavljenih znanstvenih radova u WoS i Scopus bazama podataka i to tako da se broj 
radova množi sa 17.000,00 kn, čime je moguće osigurati do 70% sredstava. Druga 
komponenta financiranja temelji se na rezultatima vezanim uz vrijednost znanstvenih 
kompetitivnih projekata u odnosu na temeljno financiranje, te će veća vrijednost 
projekata osigurati veća sredstva, najviše u visini do 15% ukupnih sredstava. Treća 
komponenta financiranja odnosi se na specifične institucionalne ciljeve (isticanje 
najviše 3 cilja) gdje se  također može ostvariti do 15% sredstava, 

- ravnatelj je naveo podatke o broju objavljenih radova Instituta za turizam za 2018. 
godinu, koji iznosi 44 znanstvena rada ukupno, od čega su 32 rada indeksirana u 
WoS-u i Scopus bazi podataka, te 12 radova u kategoriji A2, 

- dr. sc. Renata Tomljenović informirala je prisutne i o promjenama u kolektivnom 
ugovoru prema kojima 90% radnog vremena unutar znanstvenih institucija mora biti 
osigurano za znanstveni rad temeljen na znanstvenim projektima, kao što su Horizon 
2020 ili projektima Hrvatske zaklade za znanost, dok se rad na neznanstvenim 
projektima (npr. Interreg) priznaje u onom dijelu u kojem je prisutna i znanstvena 
komponenta, 

- ravnatelj dr. sc. Damir Krešić upoznao je prisutne s informacijom dobivenom od strane 
Ministarstva znanosti i obrazovanja o prihvaćanju svih pristiglih zahtjeva za novim 
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radnim mjestima, što bi se u Institutu za turizam odnosilo na dva (2) znanstvena i dva 
(2) razvojna mjesta, jedno (1) stručno te dva (2) radna mjesta na Interreg projektu. 

-  
23. sjednica 
03.05.2019. 

-  ravnatelj dr. sc. Damir Krešić izvijestio je prisutne o dobivenim odobrenjima za nova 
radna mjesta. Riječ je o dva radna mjesta za znanstvene suradnike i jednom radnom 
mjestu višeg stručnog suradnika u znanosti. Odobrena su i dva razvojna radna mjesta 
za koja se još čekaju pismena odobrenja  

-   za zamjenicu ZV jednoglasno je izabrana dr. sc. Snježana Boranić Živoder, 
-  formirana su dva Povjerenstva za raspisivanje natječaja za dva znanstvena radna 

mjesta, 
-  ravnatelj dr. sc. Damir Krešić izvijestio je prisutne o javnim programskim ugovorima 

kao temelju programskog financiranja. Prema dogovoru na sastanku s Ministarstvom 
znanosti i obrazovanja, novi program financiranja objediniti će financiranje hladnog 
pogona, višegodišnje institucionalno financiranje te časopis Turizam. S obzirom da će 
dobivena sredstva biti umanjena (prema procjeni, iznos će biti umanjen za 100.000,00 
kn), ravnatelj je istaknuo kako će se časopis Turizam morati pojačano financirati iz 
režijskih troškova Instituta zbog čega je potrebno razmisliti o mogućnostima 
smanjivanja troškova vezanih uz časopis (npr. ukidanje dvojezičnosti) ili drugim 
izvorima prihoda za pokrivanje troškova časopisa (npr. autorske naknade), 

-  osim projekata Hrvatske zaklade za znanost, potrebno je razvijati i interne znanstvene 
projekte te je dogovoreno da se unutar posebne točke dnevnog reda naredne sjednice 
Znanstvenog vijeća raspravi o konceptu internih znanstvenih projekata, temeljem 
kojeg bi se prišlo izradi Pravilnika o znanstvenim projektima Instituta za turizam 
(sadržaj, prijava, evaluacija, odabir, financiranje projekata i sl.), 

-  potvrđeno je partnerstvo Hrvatske gospodarske komore u organizaciji stručnog skupa 
(27.09.2019.) koji će održati u hotelu Westin. Troškovi na osnovi 150 ljudi kreću se 
oko 50.000,00 kn te će biti pokriveni od strane Instituta za turizam i Hrvatske 
gospodarske komore u jednakom omjeru. 

  
24. sjednica 
18.06.2019. 

- ravnatelj dr. sc. Damir Krešić podsjetio je prisutne o Programskim ugovorima kao 
temelju programskog financiranja. Na posljednjem sastanku s ministricom prof. dr. sc. 
Blaženke Divjak, dogovoreno je kako će sa svakim institutom biti obavljen pojedinačni 
sastanak na kojem će se donijeti odluka o trošenju sredstava. Institutu za turizam 
dosad je uplaćen dio sredstava (330.000,00 kn), no sastanak još nije održan, pa nije 
posve jasno na koji način bi se sredstva trebala koristiti. Minimalan iznos sredstava 
koji se može dobiti jest 60% od ukupnog iznosa dobivenog prošle godine. Iznos 
preostalog dijela sredstava računa se s obzirom na znanstvenu produkciju djelatnika, 

- izv. prof. dr. sc. Goran Kos iznio je nacrt glavnih načela Pravilnika o internim 
znanstvenim projektima Instituta za turizam. Predloženo je da Znanstveno vijeće 
Instituta za turizam potiče uvođenje internih znanstvenih projekata te da glavni rezultati 
takvih projekata budu objave znanstvenih radova i/ili knjige. Svaki znanstvenik može 
prijaviti interni znanstveni projekt, pri čemu na jednom projektu trebaju sudjelovati 
minimalno 3 znanstvenika i/ili doktoranda, što bi, s obzirom na 16 do 20 zaposlenih 
znanstvenika, značilo 4-6 znanstvenih projekata koji mogu biti podijeljeni po tematskim 
područjima. 

 
25. sjednica 
12.07.2019. 

-  ravnatelj dr. sc. Damir Krešić informirao je prisutne o završenom natječaju za 5 novih 
radnih mjesta, Za radno mjesto br. 1 javilo se 4 kandidata. Izabran je kandidat dr. sc. 
Hrvoje Mataković. Za radno mjesto br. 2 javio se 1 kandidat. Kandidatkinja Nikolina 
Prahir Gonzales ne udovoljava uvjetima radnog mjesta, stoga se njena kandidatura 
odbija. Natječaj se za navedeno radno mjesto ponovno raspisuje. Povjerenstvo za 
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raspisivanje ponovnog natječaja ostaje isto. Za radno mjesto br. 3 javilo se 3 
kandidata. Izabran je kandidat mr. sc. Ivo Beroš. Za radno mjesto br. 4 javilo se 13 
kandidata. Izabrana je kandidatkinja Ives Vodanović Lukić. Za radno mjesto br. 5 javilo 
se 8 kandidata. Izabrana je kandidatkinja Martinija Malić. Krajem kolovoza raspisat će 
se natječaj za 2 radna mjesta u sklopu 2 Interreg projekta.  

 
26. sjednica 
02.09.2019. 

- nakon dvije godine, dr. sc. Nevenu Ivandiću istekao je mandat za članstvo u Upravnom 
vijeću Instituta za turizam. Znanstveno vijeće jednoglasno je izabralo dr. sc. Nevena 
Ivandić za sljedeći mandat u Upravnom vijeću, 

- članovi Znanstvenog vijeća jednoglasno su se složili da članovi Povjerenstva za 
interne znanstvene projekte budu kolege u zvanju znanstvenog savjetnika te u zvanju 
znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju. Trenutno to uključuje kolege: dr. sc. I. 
Ateljević, dr. sc. S. Čorak, izv. prof. dr. sc.  Z. Klarić, izv. prof. dr. sc. G. Kos, dr. sc. D. 
Krasić, dr. sc. J. Kranjčević i dr. sc. R. Tomljenović. Također, dogovoreno je da će se 
ovom popisu pridodati još i kolege koji su bili voditelji projekata Hrvatske zaklade za 
znanost, što se trenutačno odnosi na dr. sc. Ivana Kožića i dr. sc. Josipa Mikulića. 
Ukoliko netko od navedenih kolega prijavljuje interni projekt, isključuje se iz 
Povjerenstva. Od 9 dostupnih članova Povjerenstva, za svaki projekt bira se tročlana 
komisija, 

- dr. sc. Izidora Marković Vukadin izvijestila je prisutne da je za Znanstvenu konferenciju 
u Dubrovniku pristiglo 88 radova koji su podijeljeni u 16 sesija. Trenutačno su izvršene 
53 uplate, a ostale se, u velikoj mjeri, očekuju do kraja rujna. Trenutačno traju dogovori 
s Gradom Dubrovnikom vezano za sponzorstva. Izvori za financiranje konferencije 
uključuju kotizacije, Grad Dubrovnik, Ministarstvo znanosti i obrazovanja te 
Ministarstvo turizma, te se očekuje pokrivanje svih troškova, 

- izv. prof. dr. sc. Goran Kos upoznao je prisutne s potrebom da se odabere predstavnik 
kolega u suradničkom zvanju, s obzirom na dva nova radna mjesta. Prijedlog izv. prof. 
dr. sc. Gorana Kosa da predstavnik kolega u suradničkom zvanju bude mr. sc. Ivo 
Beroš jednoglasno je prihvaćen, kao i prijedlog da kolegica Ives Vodanović Lukić bude 
zapisničarka sjednica Znanstvenog vijeća. 
 

27. sjednica 
15.10.2019. 

-  izv. prof. dr. sc. Goran Kos izvijestio je prisutne o otvorenom Natječaju Instituta za 

turizam za prijavu internih znanstvenoistraživačkih projekata te je podsjetio da su 

preduvjeti za realizaciju natječaja ispunjeni, što ponajprije uključuje izrađeni Pravilnik 

za interne projekte, prijavni i evaluacijski obrazac te izbor povjerenstva  što je učinjeno 

na prošloj sjednici ZV-a. Natječaj je otvoren do 25. listopada 2019. godine te se 

očekuje da će postupak evaluacije biti gotov u studenom iste godine, 

- ravnatelj, izv. prof. dr. sc. Damir Krešić podsjetio je prisutne o Programskim ugovorima 
prema kojima bi Institut za turizam sveukupno trebao dobiti 773.400,00 kuna, što se 
odnosi na temeljno financiranje, financiranje znanstvenih radova te specifične 
institutske ciljeve. Dosad je dobiveno 360.400,00 kuna te se očekuje još 413.000,00 
kuna, 

- ravnatelj, dr. sc. Damir Krešić izvijestio je o promjeni uredništva časopisa Turizam. 
Glavni urednik časopisa bit će kolega dr. sc. Josip Mikulić. Osim toga izvijestio je o 
kupnji novog sustava za podnošenje prijava radova za časopis koji olakšava praćenje 
postupka recenzije i statusa rada. Ravnatelj je još jednom potaknuo prisutne da svoje 
radove objavljuju u časopisu Turizam, 

- ravnatelj dr. sc. Damir Krešić, izvijestio je prisutne o zatraženom odobrenju za 
preustroj upražnjenog stručnog radnog mjesta 'stručni savjetnik u sustavu znanosti i 
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visokom obrazovanju' u stručno radno mjesto 'stručni suradnik u sustavu znanosti i 
visokom obrazovanju'. 

28. sjednica 
19.11.2019. 

-  Povjerenstvo za interne znanstvene projekte Instituta za turizam zaprimilo je pet (5) 
prijava internih znanstvenih projekata. Svi projekti zaprimljeni su na vrijeme, na 
ispunjenom Obrascu za prijavu internog znanstvenog projekta. Povjerenstvo je 
angažiralo po dva recenzenta te dva evaluatora iz Povjerenstva. Prema rezultatima 
ocjenjivanja, Povjerenstvo je zaključilo da svi projekti u potpunosti zadovoljavaju 
kriterije da bi postali interni znanstveni projekti Instituta za turizam. Članovi 
Znanstvenog vijeća jednoglasno su prihvatili Izvješće Povjerenstva za interne 
znanstvene projekte o rezultatima provedenog natječaja. Kolega mr. sc. Ivo Beroš 
trenutačno izrađuje internu aplikaciju za potrebe normiranja znanstvenog rada koju će 
uskoro prezentirati članovima Znanstvenog vijeća, 

-  Znanstveno vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog mentora za asistente. Za mentora 
asistentu mr. sc. Ivi Berošu izabran je izv. prof. dr. sc. Goran Kos, a za mentora 
asistentici Ives Vodanović Lukić izabrana je dr. sc. Sanda Čorak. Prema Pravilniku o 
zapošljavanju asistenata i poslijedoktoranada i mentorstvu, mentori su dužni izraditi 
godišnji plan za asistente, a asistenti imaju obvezu jednom godišnje podnijeti mentoru 
izvještaj o svom radu, 

- dr. sc. Izidora Marković Vukadin informirala je prisutne o održanoj znanstvenoj 
konferenciji u Dubrovniku od 06. do 09. studenog 2019. godine pod nazivom Tourism 
in the VUCA World: Towards the Era od (Ir)Responsibility. Konferenciji je prisustvovalo 
100 sudionika, te je održano 60 izlaganja organiziranih u 5 sesija. Povratne informacije 
su jako pozitivne, a sudionici su zadovoljni organizacijom.  

 

 

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 2019. istraživači Instituta za turizam objavili su ukupno 47 znanstvenih radova koji se svrstavaju 

u WoS-A1 (13), Scopus-A1 (5), te A2 (19) i kategoriju ostali radovi (10). Imali smo 5 prijavljenih i odobrenih 

internih znanstvenih projekata, u trajanju od 24 mjeseca, a to su: 

1) SPLAN - Suvremeni pristup prostornom i prometnom planiranju na načelima održivog 
razvoja, voditelj izv. 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),. 
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Djelatnici Instituta sudjelovali su i na 6 znanstvenih projekata drugih institucija. Objavljena su tri 

znanstvena rada više od ukupnog broja znanstvenih radova u 2018. godini. 

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. Donijeta su dva interna pravilnika, a 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 

 

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

 

 

 


