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Znanstveno vijeće Instituta za turizam 

Zagreb, 11. veljače 2021. 

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ZNANSTVENOG VIJEĆA 
INSTITUTA ZA TURIZAM U 2020. 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, 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 2020. godine održalo osam 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 2020. 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, 
→ izrada 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:  
30. sjednica 

13.01.2020. - izvještaj Povjerenstva za provedbu postupka i izbor kandidata po 
raspisanom natječaju za izbor na radno mjesto stručni suradnik u sustavu 
znanosti i viskom obrazovanju. Dr. sc. Snježana Boranić-Živoder, 
predsjednica Povjerenstva za provedbu postupka i izbor kandidata po 
raspisanom natječaju za izbor na radno mjesto stručni suradnik u sustavu 
znanosti i viskom obrazovanju izvijestila je prisutne o tijeku natječaja na koji 
se prijavilo 13 kandidata, od čega je njih 9 pristupilo testiranju. Prema 
rezultatima testiranja, najveći broj bodova osvojila je kandidatkinja Lidija 
Nujić koja je i odabrana u zvanje stručnog suradnika u sustavu znanosti i 
visokom obrazovanju, 

- usvajanje Godišnjeg programa rada asistenata mr. sc. Ive Beroša i Ives 
Vodanović Lukić temeljem Pravilnika o mentorstvu iz 2004. Instituta za 
turizam, 
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- ravnatelj doc. dr. sc. Damir Krešić izložio je prisutnima analizu znanstvene 
produkcije Instituta tijekom 2019. godine. Zbrojem A1, A2 te A3 radova, 
dolazi se do ukupne brojke od 35 objavljenih radova, od čega je 13 radova 
indeksirano u WoS bazi podataka, a 5 u Scopus-u. Riječ je o nešto manjoj 
produkciji u odnosu na 2018. godinu, kada je u WoS-u indeksirano 17 
radova, a u Scopus-u 6 radova. Citiranost je nešto veća u 2019. godini u 
odnosu na 2018. godinu, no s obzirom da ona raste s vremenskim 
odmakom, vjerojatno je također rezultat radova objavljenih u prethodnim 
godinama. Ravnatelj je još jednom istaknuo kako su svi zaposleni na 
znanstvenim radnim mjestima, uključujući i asistente, dužni objaviti barem 
jedan rad godišnje u WoS bazi podataka te je dodatno potaknuo i na objavu 
u domaćim časopisima i 

- Godišnji programi rada asistenta mr. sc. Ive Beroša, pod mentorstvom izv. prof. 
dr. sc. Gorana Kosa te asistentice Ives Vodanović Lukić pod mentorstvom dr. 
sc. Sande Čorak, jednoglasno su usvojeni od strane Znanstvenog vijeća.  

 
31. sjednica 

12.02.2020. 
- Damir Krešić, ravnatelj Instituta,  izvijestio je prisutne da Institut sudjeluje 

trenutno u 3 INTERREG projekta: 
• INTERREG Smart strategies for sustainable tourism in LIvely cultural 

DEStinations / Pametne strategije za održivi turizam u živopisnim 
destinacijama s kulturnim turizmom (kratica: S.LI.DES), 

• INTERREG EUROPA Authentic tourism based on local cultural flavours 
/ Autentični turizam temeljen na lokalnoj kulturi (kratica: LOCAL 
FLAVOURS)  

• INTERREG MEDITERAN Ecotourism in Mediterranean Destinations: 
From Monitoring and Planning to Promotion and Policy Support / 
Ekoturizam u mediteranskim destinacijama: Od monitoringa do 
planiranja do promocije i potpore politikama (kratica: DESTIMED PLUS).  

- istaknuto je da na navedenim projektima sudjelovanje Instituta ima sve 
osobine znanstvenog rada u smislu da je jasno definiran projektni zadatak, 
napravljena dinamika provođenja projektnog zadatka te da će se ishod 
projektnog zadatka iskoristiti za publiciranje znanstvenih članaka.  

- svi prisutni su jednoglasno prihvatili prijedlog da se prethodno spomenuti 
INTERREG projekti proglase znanstvenim projektima. 

 
 

32. sjednica 
15.05.2020. 

- od početka epidemije, Institut za turizam objavio je niz stručnih članaka na 
temu utjecaja pandemije COVID-19 na turizam, što je jako dobro prihvaćeno 
u stručnoj i široj javnosti, uz popraćenost medija, koji su prenosili i dijelili 
članke i obavijesti Instituta. Nekoliko kolega sudjelovalo je u webinarima na 
tu temu, a i Institut priprema organizaciju dva webinara, 

- izv. prof. dr .sc. Goran Kos izvijestio je prisutne o polugodišnjem izvješću 
Povjerenstva za interne znanstvene projekte Instituta za turizam kojeg čine 
dr. sc. Irena Ateljević, dr. sc. Sanda Čorak, dr. sc. Zoran Klarić, dr. sc. Goran 
Kos, dr. sc. Davor Krasić, dr. sc. Jasenka Kranjčević, dr. sc. Renata 
Tomljenović, dr. sc. Ivan Kožić i dr. sc. Josip Mikulić. U periodu od 1. listopada 
2019. do 31. ožujka 2020, u pet internih znanstvenih projekata objavljeno je 
12 radova (WoS, A1, A2), na recenziji su 32 rada, dok je u pripremi 11 radova. 
Tri rada preklapaju se između dva interna znanstvena projekta. 
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- ravnatelj dr. sc. Damir Krešić istaknuo je kako se Institut za turizam drži svih 
uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo vezano za osiguravanje sigurnog 
rada, što uključuje dezificijense, zaštitne maske te prikladnu udaljenost u 
trenucima neophodnih sastanaka osoblja. 

 
 

33. sjednica 
02.07.2020. 

- ravnatelj doc. dr. sc. Damir Krešić je obavijestio prisutne da se časopis Turizam 
od 2021. godine neće objavljivati u tiskanom izdanju, već će biti dostupan u 
elektroničkom obliku, a jezik na kojem će se izdavati će biti engleski (odnosno, 
neće više biti dostupna hrvatska inačica časopisa). Na taj način će se znatno 
umanjiti troškovi izdavanja časopisa Turizam. Izv. prof. dr. sc. Josip Mikulić je 
dodao kako je časopis trenutno indeksiran u Scopus i WoS bazi podataka, a cilj 
je da bude indeksiran i u SCI bazi. U periodu od 1. siječnja 2020. do 31. lipnja 
2020. godine je zaprimljeno 172 rada što je više od ukupnog broja zaprimljenih 
radova prethodne godine. U ovom trenutku se neće krenuti s kotizacijom za 
radove u časopisu. Novost (od Vol. 68, No. 2) je i „online first“ verzija časopisa. 

- postavljeno je i prezentirano novo mrežno mjesto Instituta (web), 
- kolega dr. sc. Davor Krasić istaknuo je kako bi trebalo razmisliti o objavljivanju 

niza stručnih članaka na temu utjecaja pandemije COVID-19 na turizam, a u rujnu 
2020. godine će se provjeriti mogućnost objave ovih radova. 

 
34. sjednica 

15.07.2020. 
- prema izvješću Povjerenstva za provedbu postupka i izbor kandidata po 

raspisanom natječaju za izbor na radno mjesto 'znanstveni suradnik', 1 
izvršitelj/ica, natječaj je bio otvoren od 03.06.2020. do 03.07.2020. Očitovalo se 
13 članova Znanstvenog vijeća: dr. sc. Irena Ateljević, mr. sc. Ivo Beroš, dr. sc. 
Snježana Boranić Živoder, dr. sc. Sanda Čorak, dr. sc. Neven Ivandić, izv. prof. 
dr. sc. Goran Kos, dipl. ing. prom., dr. sc. Ivan Kožić, dr. sc. Jasenka Kranjčević, 
dipl. ing. arh., dr. sc. Davor Krasić, doc. dr. sc. Damir Krešić, dr. sc. Ivo Kunst, 
dr. sc. Izidora Marković Vukadin, izv. prof. dr. sc. Josip Mikulić.  Jednoglasno je 
odlučeno je da se prihvaća prijava na natječaj dr. sc. Matine Gjurašić.   

 
 

35. sjednica 
12.07.2020. 

- ravnatelj doc. dr. sc. Damir Krešić je obavijestio prisutne kako je sasvim sigurno 
da od Ministarstva znanosti i obrazovanja Institut neće dobiti financijska 
sredstva na razini prethodne godine. Nadalje, neizvjesna je i financijska potpora 
za znanstvene časopise i časopise za popularizaciju znanosti, stoga se odluka 
o smanjivanju troškova izdavanja znanstvenog časopisa, odnosno o ukidanju 
tiskanog izdanja i hrvatske verzije časopisa Turizam u 2021. godini pokazuje 
kao dobro rješenje. Neizvjesno je i financiranje od strane Hrvatske turističke 
zajednice,  

- ravnatelj doc. dr. sc. Damir Krešić je istaknuo kako je znanstvena produkcija 
Instituta ove godine bila bogatija, a za sljedeću sjednicu Znanstvenog vijeća će 
se nastojati pripremiti analitika dosad objavljenih radova Instituta u 2020. godini.   

 
 

36. sjednica 
27.10.2020. 

- doc. dr. sc. Hrvoje Mataković obavijestio je prisutne o tijeku Izbora na stručno 
radno mjesto „viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u 
području društvenih znanosti, polje pravo, na neodređeno vrijeme. Zaprimljeno 
je 8 prijava (6 u roku za dostavu prijava, a dvije prijave su pristigle jedan dan 
nakon isteka roka). Sastanci s prijavljenim kandidatima su započeli 27. listopada 
2020. godine. 
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- ravnatelj doc. dr. sc. Damir Krešić se nadovezao ističući da su zaprimljene 
prijave jako kvalitetne, a dovršetak razgovora se očekuje u 45. tjednu, nakon 
čega će se o istome obavijestiti članove Znanstvenog vijeća, 

- ravnatelj doc. dr. sc. Damir Krešić obavijestio je nazočne o stanju znanstvene 
produkcije Instituta od početka 2020. godine do dana 26. listopada 2020.,  

- do 26. listopada 2020. godine objavljeno je 12 radova u WoS bazi, 2 rada u 
Scopus bazi, dok je citiranost u WoS bazi bila 393 puta, a u Scopus bazi 552 
puta. No, pričekat će se kraj godine kako bi se vidjela cijela znanstvena 
produkcija jer je uočeno da nekolicina radova nije pribrojena evidenciji,  

- istaknuto je kako Ministarstvo znanosti i obrazovanja više ne plaća naknadu za 
objavljivanje radova indeksirane u WoS i Scopus bazi. Isto tako, nema jasnih 
smjernica smjera za Institut - treba li se više fokusirati na objavljivanje 
znanstvenih radova ili se više fokusirati na radove koji će pomoći gospodarstvu. 
Institut će i dalje, sukladno svojim mogućnostima, financijski nagrađivati osobe 
koji objavljuju svoje radove u kvalitetnim publikacijama,  

- izv. prof. dr. sc. Goran Kos, dipl. ing. prom. obavijestio je prisutne kako prema 
donesenom Pravilniku o internim znanstvenim projektima postoji 5 internih 
znanstvenih projekata. U Izvješću o napretku internih znanstvenih projekata, 
koje je prethodno poslano članovima Znanstvenog vijeća te potvrđeno s njihove 
strane, od 1. listopada 2019. godine do 1. listopada 2020. godine je objavljeno 
ukupno 31 rad u WoS bazi, postoji 29 radova u postupku objave te 18 radova u 
pripremi, što čini ukupno 79 radova.  

- dr. sc. Izidora Marković Vukadin obavijestila je o stanju indeksacije Zbornika s 
ITCD konferencije – Zbornik je proslijeđen u ukupno 7 relevantnih baza te se 
još uvijek čekaju povratni odgovori. Za sada je sigurno da će Zbornik biti 
indeksiran u Ebsco bazi, a do kraja godine će biti poznate sve informacije, o 
čemu će Znanstveno vijeće biti obaviješteno. 

 
37. sjednica 

23.11.2020. 
- ravnatelj doc. dr. sc. Damir Krešić obavijestio je prisutne kako je Ministarstvo 

znanosti i obrazovanja dostavilo novi prijedlog Ugovora o programskom 
financiranju Instituta za 2020. godinu, prema kojem će Institutu biti doznačeno 
ukupno 899.178,00 kn za financiranje znanstvene djelatnosti, znanstvene 
djelatnosti temeljene na rezultatima te za financiranje specifičnih institucijskih 
ciljeva, prema dinamici isplate koja je navedena u Ugovoru. Proširene su 
mogućnosti namjene financijskih sredstava za programsko financiranje Instituta, 
stoga će se jedan dio sredstava utrošiti na saniranje štete od potresa, 

- Izvješće Povjerenstva o provedenom postupku javnog natječaja za izbor 
kandidata na radno mjesto „Viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom 
obrazovanju“ s početkom rada od 01.12.2020. godine, uz probni rad od 6 
mjeseci te glasanje o izvješću Povjerenstva (odluka o izboru kandidata u zvanje 
višeg stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja), 

- doc. dr. sc. Hrvoje Mataković obavijestio je prisutne kako je, od ukupno 9 
pristiglih prijava na natječaj, obavljen online razgovor putem Zoom aplikacije sa 
7 osoba (2 osobe se nisu odazvale razgovoru). Od obavljenih 7 razgovora, 2 
osobe su zadovoljile sve formalne uvjete te su pozvane u drugi krug razgovora. 
Jedna se osoba nije odazvala razgovoru u drugom krugu te je povjerenstvo 
obavilo razgovor s kandidatom Ivicom Ratkovićem, koji zadovoljava sve 
formalne i dodatne uvjete natječaja, stoga se predlaže zapošljavanje kandidata 
na predviđeno radno mjesto, s početkom rada 1. prosinca 2020., 

- jednoglasno je prihvaćeno Izvješće Povjerenstva o provedenom postupku 
javnog natječaja za izbor kandidata na radno mjesto „Viši stručni suradnik u 
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sustavu znanosti i visokom obrazovanju“ s početkom rada od 01.12.2020. 
godine, uz probni rad od 6 mjeseci, kao i Odluka o izboru kandidata u zvanje 
višeg stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, 

- ravnatelj doc. dr. sc. Damir Krešić obavijestio je o 3 nova člana Upravnog vijeća 
Instituta:  
• predsjednik Upravnog vijeća: prof. dr. sc. Boris Crnković 
• članovi: Prof. dr. sc. Alen Host i Mr. sc. Želimir Kramarić 
• interni članovi Upravnog vijeća Instituta ostaju dr. sc. Neven Ivandić te Višnja 

Mezak, struč. spec. oec. i 
- u dogovoru s ravnateljem Instituta, izv. prof. dr. sc. Goran Kos, dipl. ing. prom. 

se ponovno kandidira za predsjednika Znanstvnog vijeća, s obzirom na istek 
četverogodišnjeg mandata. S 13 glasova, ponovno je odabran za predsjednika 
ZV-a i novi četverogodišnji mandat, uz pohvale za rad od strane ostalih članova 
Znanstvenog vijeća. 

 
 

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.  

Imamo 5 internih znanstvenih projekata, 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),. 

 

Djelatnici Instituta sudjelovali su i na 3 znanstvena projekta drugih institucija. Objavljeno je 19 radova u 
bazama WoS i 2 rada u bazi Scopus, što je za 3 rada više nego u 2019. godini, a prema donjoj tablici: 

 

 INDEKSIRANOST CITIRANOST 

KVARTIL WOS SCOPUS WOS SCOPUS 

Q1 7 1 

  
Q2 2 0 

Q3 1 0 

Q4 9 1 

UKUPNO 19 2 440 684 
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Nadalje, temeljem Kolektivnog ugovora, uvedeno je i praćenje radnog vremena znanstvenika s posebno 
izrađenom aplikacijom, koju ažurira dr. sc. Ivo Beroš. U aplikaciji znanstvenici vode evidenciju utrošenih 
radni sati na znanstvenim projektima i ostalim aktivnostima. 

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 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


