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1. USTROJ I UPRAVLJANJE INSTITUTOM
Opći podaci o Institutu
Institut za migracije i narodnosti javna je znanstvena ustanova specijalizirana za
multidisciplinarno istraživanje migracija, manjina i etničnosti već punih 50 godina. Isprva pod
nazivom Centar za istraživanje migracija i narodnosti, a današnji naziv nosi od 1987., Institut za
migracije i narodnosti nastao je udruživanjem Centra za istraživanje migracija (osnovanog 1967.
u okviru Instituta za geografiju Sveučilišta u Zagrebu kojemu se 1977. priključio Centar za
izučavanje obrazovanja Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu) i Zavoda za
migracije i narodnosti (koji postoji već od 1965.) sporazumom o udruživanju od 9. siječnja 1984.
s ciljem znanstvenog istraživanja vanjskih i unutarnjih migracija, hrvatskog iseljeništva i manjina.
Zadaća je Instituta poticati komparativno proučavanje migracija, manjina i etničnosti te
unaprijediti javno razumijevanje njihove složenosti i stvarnosti, ali također istraživanjem i
raspravom poticati uvođenje novih politika i djelatnosti koje mogu utjecati na rješavanje
problema vezanih uz ta područja. U sustavnom i interdisciplinarnom praćenju svih oblika
migracija stanovništva, proučavanju nacionalnih manjina i različitih aspekata etničke
problematike, Institut ostvaruje osobito sljedeće zadatke:
-

organizira i obavlja znanstvena istraživanja;

-

objavljuje rezultate svoga istraživačkog rada kao i rezultate rada drugih istraživača s
područja migracija, manjinske problematike i etničnosti;

-

organizira znanstvene i stručne rasprave (simpozije, skupove, forume, okrugle
stolove) o problematici migracija, manjina i etničnosti;

-

surađuje sa znanstvenim i stručnim institucijama i znanstvenicima u zemlji i
inozemstvu;

-

omogućava zainteresiranim istraživačima i studentima iz zemlje i inozemstva
korištenje knjižničnog fonda te priliku za samostalna istraživanja i/ili sudjelovanje u
istraživanjima u djelokrugu znanstvenoistraživačke djelatnosti Instituta;
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-

sudjeluje i pomaže u znanstvenom i stručnom usavršavanju istraživača i formiranju
znanstvenih novaka te stjecanju akademskih stupnjeva iz područja djelatnosti
Instituta;

-

organizira predavanja za istraživače Instituta i za druge koji se zanimaju za teme s
područja istraživanja Instituta, a neki istraživači drže predavanja na dodiplomskom i
poslijediplomskom studiju.

Ustroj
Znanstveni odsjeci
Tijekom 2018. godine IMIN je imao dva znanstvena odsjeka:
-

Znanstveni odsjek za migracijska i demografska istraživanja

-

Znanstveni odsjek za etnička istraživanja i nacionalne manjine.

Znanstveni odsjek za migracijska i demografska istraživanja bavi se sustavnim i kritičkim
praćenjem migracijskih i postmigracijskih fenomena u nacionalnoj i transnacionalnoj perspektivi
te analizom suvremenog demografskog stanja i trendova u Republici Hrvatskoj. Devet
istraživača/ica interdisciplinarnim pristupom istražuju se, između ostalih:
-

nove tokove, trendove i obrasce suvremenih migracija i oblika mobilnosti,

-

utjecaj migracija na suvremene promjene naseljskih struktura (urbane i ruralne
prostore, gradske regije, gorske i otočne prostore itd.),

-

položaj i integracija novih migrantskih skupina u Hrvatskoj,

-

razvoj migracijskih, integracijskih i državljanskih politika u Hrvatskoj i izvan nje,

-

identitet hrvatskih iseljeničkih skupina i povratnih tokova iseljenika i njihovih
potomaka,

-

razne aspekte azilnih, neregularnih i nezakonitih migracija,

-

populacijske, gospodarske i društvene promjene te regionalni razvoj Hrvatske.
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Znanstveni odsjek za etnička istraživanja i nacionalne manjine bavi se istraživanjem etničke
strukture hrvatskog društva i društvene dinamike međuetničkih odnosa te proučavanjem
etničkih/nacionalnih manjina u Hrvatskoj i hrvatskih etničkih zajednica u inozemstvu. Unutar
Odsjeka šest istraživača/ica i stručni savjetnik interdisciplinarnim pristupom istražuju i:
-

međuetničke odnose u hrvatskom (post)tranzicijskom i eurointegracijskom
kontekstu,

-

problem integracije etničkih/nacionalnih manjina u hrvatsko društvo,

-

nacionalnomanjinske identitete,

-

hrvatske etničke zajednice u inozemstvu,

-

različite tipove nacionalne političke kulture određene nacionalnim identitetom,
etničkim stavovima i dr.,

-

društveno upravljanje etničkim različitostima.

Stručna služba
-

Odjeljak pravnih, kadrovskih i općih poslova

-

Odjeljak financijsko-računovodstvenih poslova

-

Odjeljak za knjižničnu, dokumentacijsku i izdavačku djelatnost

Upravljanje
Institut ima dva upravljačka tijela: Ravnateljicu i Upravno vijeće.
Ravnateljica
Doc. dr. sc. Marina Perić Kaselj, viša znanstvena suradnica (4. srpnja 2018. godine izabrana u
znanstveno-nastavno zvanje naslovne docentice u području društvenih znanosti, znanstveno
polje: sociologija na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu), nakon dva mandata vršiteljice
dužnosti ravnatelja 20. srpnja 2018. godine imenovana je za ravnateljicu Instituta.
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Upravno vijeće
Upravno vijeće Instituta za migracije i narodnosti u 2018. godini:
1. Prof. dr. sc. Mladen Vedriš, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Upravnog vijeća
od 21. ožujka 2018. (imenovan Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja od 21. ožujka
2018.)
2. Dr. sc. Irena Martinović Klarić, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, predsjednica
Upravnog vijeća od 15. lipnja 2016. (imenovana Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i
sporta od 15. lipnja 2016.), a članica Upravnog vijeća od 21. ožujka 2018. (imenovana Odlukom
Ministarstva znanosti i obrazovanja od 21. ožujka 2018.)
3. Doc. dr. sc. Ivan Bulić, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, član Upravnog vijeća od 15.
lipnja 2016. do 21. ožujka 2018. (imenovan Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i
sporta od 15. lipnja 2016.)
4. Dr. sc. Nenad Pokos, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, član Upravnog vijeća od
15. lipnja 2016. (imenovan Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 15. lipnja
2016.)
5. Viktorija Kudra Beroš, prof. i dipl. bibliotekarka, Institut za migracije i narodnosti,
predstavnica radnika, članica Upravnog vijeća od 13. svibnja 2016. do 9. listopada 2018.
6.

Dr. sc. Dubravka Mlinarić, znanstvena suradnica, Institut za migracije i narodnosti,

predstavnica Znanstvenog vijeća, članica Upravnog vijeća od 9. rujna 2014. (prvi mandat) i od 9.
rujna 2016. (drugi mandat) do 26. veljače 2018.
7. Dr. sc. Josip Kumpes, znanstveni suradnik, Institut za migracije i narodnosti, član Upravnog
vijeća, predstavnik Znanstvenog vijeća, od 28. svibnja 2018. do 21. rujna 2018.

Upravno vijeće Instituta za migracije i narodnosti u 2018. godini održalo je deset sjednica, a na
sjednicama je raspravljalo i odlučivalo sukladno navedenom:
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Sedamnaesta (17.) elektronička sjednica Upravnog vijeća održana od 23. siječnja 2018.
do 25. siječnja 2018. godine
1.

Plan nabave Instituta za migracije i narodnosti za 2018. proračunsku godinu.

Upravno vijeće usvojilo je predloženi Dnevni red i donijelo je Odluku o usvajanju Plana nabave
Instituta za migracije i narodnosti za 2018. proračunsku godinu.



Osamnaesta (18.) elektronička sjednica Upravnog vijeća održana od 29. siječnja 2018. do
30. siječnja 2018. godine
1.

3. rebalans Proračuna Instituta za migracije i narodnosti za 2017. proračunsku
godinu

2.

Završno financijsko izvješće Instituta za migracije i narodnosti za 2017.
proračunsku godinu

3.

Donošenje odluke o raspodjeli rezultata.

Upravno vijeće usvojilo je predloženi Dnevni red i donijelo je: Odluku o usvajanju 3. rebalansa
Proračuna Instituta za migracije i narodnosti za 2017. proračunsku godinu; Odluku o usvajanju
Završnog financijskog izvješća Instituta za migracije i narodnosti za 2017. proračunsku godinu i
Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Instituta za migracije i narodnosti iz 2017. godine za
2018. godinu.



Devetnaesta (19.) sjednica Upravnog vijeća održana 15. svibnja 2018. godine
1.

Verifikacija zapisnika s prethodnih (16., 17. i 18.) sjednica Upravnog vijeća

2.

Izvješće o radu Instituta za migracije i narodnosti za 2016. godinu i Izvješće o radu
Instituta za migracije i narodnosti za 2017. godinu

3.

Program rada Instituta za migracije i narodnosti za 2018. godinu

8

Institut za migracije i narodnosti – Godišnji izvještaj o radu za 2018.

•

postojeći okviri

•

daljnje aktivnosti i suradnja s referentnim institucijama u RH

4.

Znanstveni i stručni kapaciteti Instituta – potrebe i mogućnosti

5.

Razno.

Upravno vijeće usvojilo je predloženi Dnevni red i zaključilo da se verifikacija Zapisnika sa 16.,
17. i 18. sjednice Upravnog vijeća uvrsti na dnevni red sljedeće sjednice.
Upravno vijeće primilo je na znanje Izvješće o radu Instituta za migracije i narodnosti za 2016.
godinu i Izvješće o radu Instituta za migracije i narodnosti za 2017. godinu.
Upravno vijeće donijelo je zaključak da će Program rada Instituta za migracije i narodnosti za
2018. godinu nakon naznačenih dopuna biti ponovno predočen Upravnom vijeću na
razmatranje i usvajanje.
Upravno vijeće je donijelo zaključak vezano uz preustroj slobodnih radnih mjesta u Institutu za
migracije i narodnosti utvrđenih Pravilnikom o ustroju radnih mjesta i položaja u Institutu za
migracije i narodnosti od 2. studenoga 2015. – radno mjesto I. vrste (položaj I. vrste) voditelj
Odjeljka za knjižničnu, dokumentacijsku i izdavačku djelatnost – 1 izvršitelj i radno mjesto III.
vrste administrativni referent – 1 izvršitelj.
Upravno vijeće je donijelo Odluku o usvajanju 1. rebalansa Proračuna Instituta za migracije i
narodnosti za 2018. proračunsku godinu.



Dvadeseta (20.) sjednica Upravnog vijeća održana 22. svibnja 2018. godine
1.

Verifikacija zapisnika s prethodne (19.) sjednice Upravnog vijeća

2.

Donošenje Odluke o raspisu javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja
Instituta za migracije i narodnosti

3.

Zamolba Znanstvenom vijeću Instituta za prijedlog kandidata za natječajni odbor
za izbor ravnatelja Instituta za migracije i narodnosti

4.

Razno.
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Upravno vijeće verificiralo je Zapisnike sa 16., 17. i 18. sjednice Upravnog vijeća s obzirom da su
nazočni članovi Upravnog vijeća koji su sudjelovali u radu navedenih sjednica i da na iste nema
primjedbi.
Upravno vijeće usvojilo je predloženi Dnevni red i verificiralo Zapisnik s 19. sjednice Upravnog
vijeća.
Upravno vijeće donijelo je Odluku o raspisu javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja
Instituta za migracije i narodnosti. Upravno vijeće odlučilo je da rok za prijavu kandidata na
javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta za migracije i narodnosti bude petnaest
dana.
Upravno vijeće je zaključilo da će uputiti dopis sa zamolbom Znanstvenom vijeću Instituta da
predloži pet kandidata za natječajni odbor za izbor ravnatelja Instituta za migracije i narodnosti
sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statuta Instituta
za migracije i narodnosti, u roku od petnaest dana od dana primitka dopisa.



Dvadesetprva (21.) elektronička sjednica Upravnog vijeća održana od 11. lipnja 2018.
godine do 12. lipnja 2018. godine
1.

Imenovanje članova Natječajnog odbora za izbor ravnatelja Instituta za migracije
i narodnosti.

Upravno vijeće usvojilo je predloženi Dnevni red.
Upravno vijeće je sukladno Odluci o prijedlogu kandidata za Natječajni odbor za izbor ravnatelja
Instituta za migracije i narodnosti (KLASA: 003-08/18-01/06; URBROJ: 09/01-18/4) od 28.
svibnja 2018. godine, koju je Znanstveno vijeće Instituta dostavilo Upravnom vijeću Instituta,
donijelo Odluku o imenovanju članova Natječajnog odbora za izbor ravnatelja Instituta za
migracije i narodnosti u sastavu:
1. izv. prof. dr. sc. Ivan Čipin (Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet)
2. doc. dr. sc. Ivan Landripet (Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet)
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3. dr. sc. Sanja Klempić Bogadi, viša znanstvena suradnica (Institut za migracije i narodnosti)
4. dr. sc. Filip Škiljan, znanstveni suradnik (Institut za migracije i narodnosti)
5. dr. sc. Drago Župarić-Iljić, znanstveni suradnik (Institut za migracije i narodnosti),
a u slučaju spriječenosti nekog od predloženih kandidata predlaže se dr. sc. Ivan Lajić, zaslužni
znanstvenik (umirovljeni znanstveni savjetnik – drugi izbor) (Institut za migracije i narodnosti),
kao zamjena.



Dvadesetdruga (22.) elektronička sjednica Upravnog vijeća održana 12. srpnja 2018. do
13. srpnja 2018. godine
1.

Izvješće Natječajnog odbora za izbor ravnatelja Instituta za migracije i narodnosti
o provjeri ispunjavaju li kandidati u Natječaju za izbor i imenovanje ravnatelja
Instituta za migracije i narodnosti opće i posebne uvjete za imenovanje ravnatelja
propisane Statutom Instituta i zakonom i utvrđivanje imena kandidata koji imaju
propisane uvjete za imenovanje ravnatelja.

Upravno vijeće usvojilo je predloženi Dnevni red.
Upravno vijeće prihvatilo je Izvješće o provjeri ispunjavaju li kandidati u Natječaju za izbor i
imenovanje ravnatelja Instituta za migracije i narodnosti opće i posebne uvjete za imenovanje
ravnatelja propisane Statutom Instituta i zakonom (koje je 12. srpnja 2018. godine dostavio
Natječajni odbor za izbor ravnatelja Instituta za migracije i narodnosti) te zaključilo da se
sukladno navedenom Izvješću dostavi dopis s imenima kandidatkinja koje imaju propisane
uvjete za imenovanje ravnatelja: dr. sc. Snježana Gregurović i dr. sc. Marina Perić Kaselj, s
natječajnim materijalima, Znanstvenom vijeću Instituta.



Dvadesettreća (23.) sjednica Upravnog vijeća održana 20. srpnja 2018. godine
1.

Verifikacija zapisnika s 20., 21. (elektroničke) i 22. (elektroničke) sjednice
Upravnog vijeća
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2.

Rasprava o prijedlogu programa vođenja Instituta za migracije i narodnosti u
izbornom razdoblju 2018. – 2022. kandidatkinja u Natječaju za izbor i imenovanje
ravnatelja Instituta za migracije i narodnosti te imenovanje ravnatelja Instituta

3.

Razno.

Upravno vijeće usvojilo je predloženi Dnevni red.
Upravno vijeće verificiralo je Zapisnike s 20., 21. (elektroničke) i 22. (elektroničke) sjednice
Upravnog vijeća.
Upravno vijeće donijelo je odluku da se za ravnateljicu Instituta za migracije i narodnosti
imenuje dr. sc. Marina Perić Kaselj.



Dvadesetčetvrta (24.) sjednica Upravnog vijeća održana 5. rujna 2018. godine
1.

Verifikacija zapisnika s prethodne (23.) sjednice Upravnog vijeća

2.

Informacije o tužbama zaprimljenim u Institutu i obavijest o dopisu o
minikorupciji u Institutu vezano uz dr. sc. Margaretu Gregurović

3.

Izvješće o radu Znanstvenog odsjeka za migracijska i demografska istraživanja
(izvjestiteljica dr. sc. Sanja Klempić Bogadi, pročelnica) i Znanstvenog odsjeka za
etnička istraživanja i nacionalne manjine (izvjestitelj dr. sc. Filip Škiljan, pročelnik)

4.

Informacija o usklađivanju koeficijenata složenosti poslova (izvjestiteljica dr. sc.
Marina Perić Kaselj, ravnateljica Instituta)

5.

Informacija o obvezama iz reakreditacije Instituta za migracije i narodnosti i dopis
Agencije za znanost i visoko obrazovanje KLASA: 640-02/12-02/00002; URBROJ:
355-06-02-18-19 od 30. srpnja 2018. godine (izvjestiteljica dr. sc. Marina Perić
Kaselj, ravnateljica Instituta)

6.

Znanstvenoistraživački program rada Instituta za migracije i narodnosti za 2019.
godinu – informacija o pripremama (projekti, pravci istraživanja, suradnja s
domaćim i međunarodnim institucijama i dr.)
12
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7.

Suradnja Instituta za migracije i narodnosti s javnim akademskim i stručnim
institucijama (izvjestiteljica dr. sc. Marina Perić Kaselj, ravnateljica Instituta)

8.

Izvješće o međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji pod nazivom
Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država (izvjestiteljica dr. sc. Marina Perić
Kaselj, ravnateljica Instituta)

9.

Razno.

Upravno vijeće usvojilo je predloženi dopunjeni Dnevni red.
Upravno vijeće verificiralo je Zapisnik s 23. sjednice Upravnog vijeća s usvojenim primjedbama.
Upravno vijeće suglasno je da je primilo na znanje informaciju da je u Institutu zaprimljen
anonimni dopis o minikorupciji u Institutu, kao i informaciju o dvije privatne tužbe za kazneno
djelo teškog sramoćenja protiv tada v. d. ravnateljice Instituta, koje su podnijele zaposlenice
Instituta.
Upravno vijeće primilo je na znanje informaciju da je u Institutu zaprimljena tužba za poništenje
odluke o izboru ravnatelja Instituta i da će odgovor na tužbu biti dostavljen u utvrđenom roku.
Upravno vijeće je zaključilo kako je suglasno da su primili informacije o radu Znanstvenih
odsjeka Instituta na znanje te da su suglasni da su bile korisne.
Upravno vijeće suglasno je da se u okviru postojećih slobodnih koeficijenata (1,406 + 0,824 =
2,230) izvrši preustroj pet postojećih znanstvenih radnih mjesta znanstveni suradnik u
znanstvena radna mjesta viši znanstveni suradnik, preustroj jednog znanstvenog radnog mjesta
viši znanstveni suradnik u znanstveni savjetnik – prvi izbor, da se radno mjesto stručnog
suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – potpora vanjskim projektima ojača i
preustroji u radno mjesto viši stručni savjetnik, da se ojača komplementarne službe (stručna
služba, posebno biblioteka).
Vezano uz informaciju o obvezama iz reakreditacije Instituta za migracije i narodnosti i dopis
Agencije za znanost i visoko obrazovanje KLASA: 640-02/12-02/00002; URBROJ: 355-06-02-1819 od 30. srpnja 2018. godine, Upravno vijeće suglasno je s informacijama i podupire navedenu
aktivnost, a da se materijal prouči na sjednici Upravnog vijeća kada bude pripremljen.
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Znanstvenoistraživački program rada Instituta za migracije i narodnosti za 2019. godinu –
informacija o pripremama (projekti, pravci istraživanja, suradnja s domaćim i međunarodnim
institucijama i dr.) Upravno vijeće je suglasno s navedenim informacijama i zaključcima.
Upravno vijeće primilo je informaciju na znanje, podržava održavanje konferencije Migracije i
identitet: kultura, ekonomija, država i predlaže da se unutar Instituta pokuša pronaći partnere
koji još do toga datuma ako imaju individualno slobodnih kapaciteta pomognu njenoj realizaciji.



Dvadesetpeta (25.) elektronička sjednica Upravnog vijeća održana od 27. rujna 2018. do
28. rujna 2018. godine
1.

2. rebalans Proračuna Instituta za migracije i narodnosti za 2018. proračunsku
godinu.

Upravno vijeće usvojilo je predloženi Dnevni red.
Upravno vijeće usvojilo je 2. rebalans Proračuna Instituta za migracije i narodnosti za 2018.
proračunsku godinu.



Dvadesetšesta (26.) sjednica Upravnog vijeća održana 27. prosinca 2018.
1.

Verifikacija zapisnika s 24. i 25. (elektroničke) sjednice Upravnog vijeća

2.

Prijedlog financijskog plana Instituta za migracije i narodnosti za 2019. i projekcija
plana za 2020. i 2021. godinu

3.

Izvješće o radu Instituta za migracije i narodnosti za 2018. godinu

4.

Plan rada Instituta za migracije i narodnosti za 2019. godinu

5.

Razno.

Upravno vijeće usvojilo je predloženi Dnevni red.
Upravno vijeće verificiralo je Zapisnik s 24. sjednice i Zapisnik s 25. (elektroničke) sjednice
Upravnog vijeća.
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Upravno vijeće donijelo je odluku o usvajanju Financijskog plana Instituta za migracije i
narodnosti za 2019. i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu.
Upravno vijeće suglasno je da se informacija o izvješćima Znanstvenih odsjeka i ravnateljice
Instituta o pripremi izvješća za siječanj 2019. godine prima na znanje i da su predmetna izvješća
pročelnika Znanstvenih odsjeka osnova za obvezu ravnateljice Instituta da izvješća u suradnji s
pročelnicima Odsjeka analizira i strukturira na način primjeren znanstveno-stručnim izvješćima,
ujedno i podobnim za stvaranje dokumentacije relevantne u procesu provedbe reakreditacije.
Upravno vijeće suglasno da se zatraži od Znanstvenog vijeća Instituta za migracije i narodnosti
koncept znanstvenih istraživanja u Institutu za migracije i narodnosti za 2019. godinu u okviru
ostvarivanja javnih politika a od interesa i značaja za osnivača, u svrhu dinamike i izrade te
usvajanja Plana rada Instituta za migracije i narodnosti za 2019. godinu.
Upravno vijeće suglasno da se u okviru rasprave o Planu rada Instituta za migracije i narodnosti
za 2019. godinu iskazala potreba za formiranjem savjetodavno-stručnog vijeća u svrhu
doprinosa pri donošenju programa rada i razvoja Instituta i procesa nadzora njihova
ostvarivanja te će osnovati savjetodavno-stručno vijeće koje će imati od pet do sedam članova.
Upravno vijeće obavit će konzultacije s mogućim kandidatima te obaviti nužne pripreme u
funkciji njegovog konstituiranja.

Znanstveno vijeće
Članovi Znanstvenog vijeća Instituta za migracije i narodnosti tijekom 2018. bili su: dr. sc.
Simona Kuti (predsjednica Znanstvenog vijeća; drugi mandat od 2. srpnja 2016. do 1. srpnja
2018.), dr. sc. Margareta Gregurović (zamjenica predsjednice Znanstvenog vijeća od 2. srpnja
2016. do 1. srpnja 2018., dr. sc. Drago Župarić-Iljić (predsjednik Znanstvenog vijeća od 2. srpnja
2018. do 31. listopada 2018.), dr. sc. Josip Kumpes (zamjenik predsjednika Znanstvenog vijeća
od 2. srpnja 2018. do 5. studenog 2018.), dr. sc. Snježana Gregurović (predsjednica Znanstvenog
vijeća od 6. studenog 2018.), dr. sc. Sonja Podgorelec (zamjenica predsjednice Znanstvenog
vijeća od 6. studenog 2018.), dr. sc. Dragutin Babić, dr. sc. Filip Škiljan, dr. sc. Ana Malnar, dr. sc.
Sanja Klempić Bogadi, dr. sc. Aleksandar Vukić, dr. sc. Marina Perić Kaselj, dr. sc. Sanja Lazanin,
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dr. sc. Dubravka Mlinarić, dr. sc. Anđelko Milardović, dr. sc. Rebeka Mesarić Žabčić te dr. sc.
Ivan Lajić (zaslužni znanstvenik) ima pravo sudjelovanja u radu Znanstvenog vijeća.
U 2018. održano je 12 sjednica Znanstvenog vijeća. Uz redovite točke dnevnog reda (verifikacija
zapisnika s prethodnih sjednica; izvještaji članova i članica o sudjelovanjima na znanstvenim
konferencijama te o drugim znanstvenim i stručnim aktivnostima; razno), Znanstveno vijeće
Instituta za migracije i narodnosti tijekom 2018. raspravljalo je te donosilo mišljenja i odluke o
sljedećim predmetima:



Prva sjednica Znanstvenog vijeća održana 19. siječnja 2018.
1.

Usvojen je prijedlog da dr. sc. Simona Kuti kao predsjednica Znanstvenog vijeća
uputi Ministarstvu znanosti i obrazovanja požurnicu na dokument „Zahtjev za
hitnim postupanjem u vezi stanja u Institutu za migracije i narodnosti i
podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka radi utvrđivanja uvjeta za
razrješenje članova Upravnog vijeća Instituta koje imenuje Osnivač“ od 28. rujna
2017. godine.



Druga sjednica Znanstvenog vijeća održana 26. veljače 2018.
1. Usvojen je prijedlog da se od Ministarstva znanosti i obrazovanja zatraži suglasnost
za popunu upražnjenog slobodnog sistematiziranog radnog mjesta viši znanstveni
suradnik.
2. Usvojen je prijedlog da se načelno podržava da se koeficijenti upražnjenih radnih
mjesta voditelja Odjeljka za knjižničnu, dokumentacijsku i izdavačku djelatnost –
položaj I. vrste i administrativnog referenta – radno mjesto III. Vrste prenamjene za
preustroj znanstvenih radnih mjesta.
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3. Imenovanje povjerenstva zaduženog za obrazloženje radnih mjesta vezanih uz
razvojne koeficijente: dr. sc. Dragutin Babić, dr. sc. Filip Škiljan i dr. sc. Rebeka
Mesarić Žabčić.
4. Razrješenje dr. sc. Dubravke Mlinarić (na vlastiti zahtjev) s funkcije predstavnice
Znanstvenog vijeća u Upravnom vijeću Instituta za migracije i narodnosti.
5. Usvajanje suglasnosti Etičkom povjerenstvu za daljnje postupanje i donošenje
Poslovnika o radu Etičkog povjerenstva Instituta za migracije i narodnosti.
6. Usvojen je prijedlog Obrasca za prijavu istraživanja Etičkom povjerenstvu Instituta za
migracije i narodnosti i dokumenta Informiranog pristanka za sudionike terenskih
istraživanja.
7. Prihvaćanje nacrta dokumenta Informiranog pristanka koji je izradilo Etičko
povjerenstvo za buduća istraživanja u kojima je to primjenjivo.
8. Usvojeno je razrješenje v.d. ravnateljice dr. sc. Marine Perić Kaselj iz Povjerenstva za
osiguranje i unapređivanje kvalitete.
9. Usvojen je prijedlog da se dopis Znanstvenog vijeća pod nazivom „Reakcija
Znanstvenog vijeća Instituta za migracije i narodnosti na „Odgovor na dopis
Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja od 8. veljače 2018. godine“
predsjednice Upravnog vijeća Instituta od 15. veljače 2018.“ pošalje Ministarstvu
znanosti i obrazovanja, Nezavisnom sindikatu znanosti i visokog obrazovanja i
Institutu za migracije i narodnosti (Upravnom vijeću i sindikalnoj povjerenici).



Treća sjednica Znanstvenog vijeća održana 7. ožujka 2018.
1. Znanstveno vijeće nije usvojilo prijedlog da se prof. dr. sc. Anđelko Milardović,
znanstveni savjetnik u trajnom zvanju izabere za člana Upravnog vijeća Instituta za
migracije i narodnosti ispred Znanstvenog vijeća.
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Četvrta sjednica Znanstvenog vijeća održana 11. svibnja 2018.
1. Donošenje odluka o prijedlogu za donošenje odluke o raspisu javnog natječaja za
izbor u stručno zvanje i na stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i
visokom obrazovanju – potpora vanjskim projektima – 1 izvršitelj (upražnjeno
sistematizirano stručno radno mjesto)..
2. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta pristupnika na javni
natječaj za izbor u stručno zvanje i na stručno radno mjesto stručni suradnik u
sustavu znanosti i visokom obrazovanju - potpora vanjskim projektima – 1 izvršitelj
(upražnjeno sistematizirano stručno radno mjesto) u sastavu: dr. sc. Snježana
Gregurović (predsjednica), dr. sc. Filip Škiljan (član) i dr. sc. Sanja Klempić Bogadi
(članica).
3. Usvojen je prijedlog da dr. sc. Sanja Klempić Bogadi i dalje bude koordinatorica
implementacije Strategije ljudskih resursa za istraživače do zaposlenja stručnog
suradnika.
4. Podržan je prijedlog dr. sc. Sanje Lazanin da studentica povijesti Hajnalka Laktos s
Eötvös Loránd sveučilišta u Budimpešti koja bi preko programa Erasmus došla u
Institut za migracije i narodnosti tijekom listopada 2018., a ostala bi pet mjeseci. Kao
mentorica joj je dodijeljena dr. sc. Sanja Lazanin.



Peta sjednica Znanstvenog vijeća održana 28. svibnja 2018.
1. Izabrani su predsjednik i zamjenik Znanstvenog vijeća dr. sc. Drago Župarić-Iljić
(predsjednik) i dr. sc. Josip Kumpes (zamjenik).
2. Usvojeno je godišnje izvješće časopisa „Migracijske i etničke teme“.
3. Prihvaćen je prijedlog da se podrži uključivanje Instituta za migracije i narodnosti u
mrežu WB MIGNET (Western Balkans Migration Network).
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4. Dr. sc. Josip Kumpes izabran je za člana Upravnog vijeća Instituta za migracije i
narodnosti kao predstavnik Znanstvenog vijeća.
5. Izabran je natječajni odbor za Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta za
migracije i narodnosti u sastavu: dr. sc. Sanja Klempić Bogadi, dr. sc. Filip Škiljan, dr.
sc. Drago Župarić-Iljić, doc. dr. sc. Ivan Landripet (Filozofski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu) i izv. prof. Ivan Čipin (Ekonomski fakultet Zagreb), a kao zamjenski član
izabran je dr.sc. Ivan Lajić.



Šesta sjednica Znanstvenog vijeća održana 4. lipnja 2018.
1. Nije prihvaćen prijedlog da se Ministarstvu znanosti i obrazovanja uputi
Obrazloženje o korištenju razvojnog koeficijenta za radno mjesto asistenta
doktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, polje politologija, vezano
uz projekt dr. sc. Dragutina Babića „Asimilacija, integracija, identitet: analiza
osnovnoškolskog obrazovanja nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj“.
2. Nije prihvaćen prijedlog da se Ministarstvu znanosti i obrazovanja uputi
Obrazloženje o korištenju razvojnog koeficijenta za radno mjesto asistenta u
znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest (hrvatsko iseljeništvo)
vezano uz projekt dr. sc. Rebeke Mesarić Žabčić „Iseljenički turizam Međimurske
županije i Grada Čakovca i Međimurci u Švicarskoj – ostati ili vratiti se?“.
3. Znanstveno vijeće nije prihvatilo prijedlog da se Ministarstvu znanosti i obrazovanja
uputi Obrazloženje o korištenju razvojnog koeficijenta za radno mjesto znanstvenog
suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i
komunikacijske znanosti.



Sedma sjednica Znanstvenog vijeća održana 17. srpnja 2018.
1. Znanstveno vijeće Instituta za migracije i narodnosti dalo je mišljenje da je dr. sc.
Snježana Gregurović najpovoljnija kandidatkinja za imenovanje ravnatelja Instituta
za migracije i narodnosti u izbornom razdoblju 2018. – 2022. godine
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Osma sjednica Znanstvenog vijeća održana 25. srpnja 2018.
1. Donesena je odluka Znanstvenog vijeća da se prof. dr. sc. Blaženki Divjak, ministrici
Ministarstva znanosti i obrazovanja uputi dopis „Reakcija Znanstvenog vijeća na
rezultate natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja i zahtjev za pokretanje postupka
za utvrđivanje uvjeta razrješenja članova Upravnog vijeća koje imenuje Ministarstvo
znanosti i obrazovanja“.



Deveta sjednica Znanstvenog vijeća održana 21. rujna 2018.
1. Rasprava o dostavi izvještaja o provedbi preporuka za poboljšanja iz reakreditacije
javnih znanstvenih instituta Agenciji za znanost i visoko obrazovanje. Zaključeno je
da Znanstveno vijeće podržava ideju izrade izvještaja te da je bilo više vremena i da
je komunikacija bila bolja, ono je moglo prokomentirati dokument izvješća prije
slanja Agenciji za Znanosti i visoko obrazovanje.
2. Zaključeno je da Znanstveno vijeće ne može podržati organizaciju znanstvenostručnog slupa „Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država“, jer se o tome nije
raspravljalo i odlučivalo na sjednici. Ujedno, Vijeće smatra da je pozivno pismo koje u
ime znanstveno-organizacijskog odbora skupa potpisuje voditeljica dr. sc. Marina
Perić Kaselj stilski i sadržajno neprikladno te šteti ugledu Instituta za migracije i
narodnosti kao znanstvene ustanove.
3. Razrješenje dr. sc. Josipa Kumpesa (na vlastiti zahtjev) s funkcije predstavnika
Znanstvenog vijeća u Upravnom vijeću Instituta za migracije i narodnosti.
4. Znanstveno vijeće izabralo je dr. sc. Dubravku Mlinarić za zamjenskog člana Etičkog
povjerenstva Instituta za migracije i narodnosti, jednokratno, samo za slučaj u kojem
se spominje član Etičkog povjerenstva.
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Deseta sjednica Znanstvenog vijeća održana 15. listopada 2018.
1.

Rasprava o dostavljenom izvještaju o provedbi preporuka za poboljšanja iz
reakreditacije javnih znanstvenih instituta Agenciji za znanost i visoko
obrazovanje.

2.

Znanstveno vijeće nije usvojilo prijedlog da se dr. sc. Ana Malnar izabere za
članicu Upravnog vijeća Instituta za migracije i narodnosti ispred Znanstvenog
vijeća.

3.

Vesna Bilanović (Voditeljica Odjeljka pravnih, kadrovskih i općih poslova),
imenovana za člana Povjerenstva za unapređenje i osiguranje kvalitete
znanstveno-istraživačkog rada.



Jedanaesta sjednica Znanstvenog vijeća održana 5. studenog 2018.
1.

Josip Kumpes je podnio ostavku na dužnost zamjenika predsjednika Znanstvenog
vijeća, a izborom novog zamjenika predsjednika Znanstvenog vijeća prestala je
njegova dužnost.

2.

Izabrane predsjednica Znanstvenog vijeća dr. sc. Snježana Gregurović i zamjenica
predsjednice dr. sc. Sonja Podgorelec.

3.

Izabrana dr. sc. Sanja Klempić Bogadi za pročelnicu Znanstvenog odsjeka za
migracijska i demografska istraživanja.

4.

Prihvaćena je ostavka dr. sc. Sanje Klempić Bogadi na funkciju koordinatorice HR
Excellence.

5.

Imenovana je dr. sc. Dubravka Mlinarić kao koordinatorica HR Excellence i kao
treća članica radne skupine.



Dvanaesta sjednica Znanstvenog vijeća održana 17. prosinca 2018.
1. Imenovane su radne grupe za provedbu Akcijskog plana vezanog uz Strategiju
ljudskih resursa za istraživače kroz primjenu Povelje i Kodeksa.
21

Institut za migracije i narodnosti – Godišnji izvještaj o radu za 2018.

Opći akti
Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva Instituta za migracije i narodnosti donesen je 6. travnja
2018. godine.
Plan klasifikacijskih oznaka u uredskom poslovanju Instituta za migracije i narodnosti za 2019.
godinu donesen je 17. prosinca 2018. godine.
Odluka o brojčanim oznakama urudžbenog zapisnika Instituta za migracije i narodnosti za 2019.
godinu. donesena je 17. prosinca 2018. godine.
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2. POSLOVNI PROSTOR I OPREMA
Poslovni prostori
Institut koristi sljedeće poslovne prostore:
1. Administrativno sjedište, Zagreb, Trg Stjepana Radića 3 (korištenje uz naknadu; vlasnik
Hrvatska matica iseljenika) - ukupna površina - 289 m²
2. Zagreb, Hvarska 1e (u postupku etažiranja i upisa vlasništva u zemljišne knjige) – ukupna
površina 146.03 m²
3. Zagreb, Krčka 1 (montažni objekt) – ukupna površina 111 m2/90 m²

Računalna oprema
U 2018. godini nije nabavljana nova računalna oprema.

Ostala oprema
U 2018. nabavljen je arhivski regal za knjižnicu (6 komada s 8 polica).

Knjige
U 2018. ukupno su nabavljene 72 knjige (13 kupljenih, a 59 su dobivenih razmjenom ili
poklonom).
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3. ZAPOSLENICI INSTITUTA
Na dan 31. prosinca 2018. u Institutu za migracije i narodnosti bio je zaposlen 21 djelatnik, od
toga petnaest istraživača, jedan stručni savjetniku sustavu znanosti i visokom obrazovanju i pet
djelatnika u Stručnoj službi.
Bez obzira na neriješene probleme Instituta s prostorom, namjera je bila omogućiti što bolje
uvjete istraživačkog rada kroz mehanizme poticanja rada i restrukturiranja istraživačkih grupa
na temelju jasne vizije vodstva Instituta, ali i rada Stručne službe (sudjelovanjem na stručnim
seminarima i predavanjima).

ZAPOSLENICI/E INSTITUTA ZA MIGRACIJE I NARODNOSTI

Broj

31. 12. 2018.
Ukupno

21

Znanstvenici/e na radnim mjestima

15

Znanstveni savjetnik – drugi izbor

1

područje društvenih znanosti, polje politologija

Anđelko Milardović

Znanstveni/e savjetnici/e – prvi izbor

2

područje društvenih znanosti, polje sociologija

Dragutin Babić
Sonja Podgorelec

Više znanstvene suradnice

2

područje društvenih znanosti, polje demografija

Rebeka

Mesarić

Žabčić
interdisciplinarno područje znanosti, polje geografija

Sanja Klempić Bogadi

Znanstveni/e suradnici/e

10
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područje društvenih znanosti, polje sociologija

Snježana Gregurović,
Josip

Kumpes,

Simona Kuti, Marina
Perić

Kaselj,

Aleksandar Vukić
Margareta Gregurović
područje humanističkih znanosti, polje povijest

Sanja Lazanin
Filip Škiljan

područje humanistički znanosti, polje etnologija i antropologija

Ana Malnar

interdisciplinarno područje znanosti (povijest, geografija)

Dubravka Mlinarić

Stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju

1

Stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, sa
stečenim

akademskim

stupnjem

magistra

znanosti

Boris Nikšić

u

znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest

ZAPOSLENICE U STRUČNOJ SLUŽBI

5

Odjeljak pravnih, kadrovskih i općih poslova

Vesna

Bilanović,

Katica Blažek
Odjeljak financijsko-računovodstvenih poslova

Suzana Grivičić

Odjeljak za knjižničnu, dokumentacijsku i izdavačku djelatnost

Viktorija Kudra Beroš

Ostalo osoblje

Đurđa Dilberović
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Znanstveno napredovanje i izbori na znanstvena radna mjesta
Znanstveno napredovanje
Na dan 31. prosinca 2018. od petnaest znanstvenika osam znanstvenika nije bilo zaposleno na
znanstvenim radnim mjestima koja odgovaraju njihovim znanstvenim zvanjima, već na niže
rangiranim znanstvenim radnim mjestima.
U više znanstveno zvanja u 2018. godini izabran je jedan znanstvenika (u znanstveno zvanje
znanstveni savjetnik).
U 2018. godine u Institutu za migracije i narodnosti prestao je Ugovor o radu na neodređeno
vrijeme sljedećim zaposlenicima:
Dr. sc. Zlatko Šram, viši znanstveni suradnik – od 1. siječnja 2018. godine u starosnoj mirovini;
Dražen Brodarić, dipl. oec., voditelj Odjeljka financijsko-računovodstvenih poslova, prestao je
Ugovor o radu na neodređeno vrijeme s 31. ožujka 2018. godine;
Ana Mihaljević, dipl. politolog, prestao je Ugovor o radu na neodređeno vrijeme s 2. travnja
2018. godine;
Gordana Blažeković, dipl. oec., voditeljica Odjeljka financijsko-računovodstvenih poslova,
prestao je Ugovor o radu na neodređeno vrijeme s 30. rujna 2018. godine;
Dr. sc. Drago Župarić-Iljić, znanstveni suradnik, prestao je Ugovor o radu na neodređeno
vrijeme s 31. listopada 2018. godine.

Izbori na znanstvena radna mjesta
U 2018. godini nije bilo izbora na znanstvena radna mjesta.
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4. ZNANSTVENA DJELATNOST
Znanstveni projekti
Znanstveni odsjek za migracijska i demografska istraživanja
1. S. Kuti, M. Gregurović - COST akcija (CA16111) International Ethnic and Immigrant
Minorities' Survey Data Network (voditeljica prof. dr. sc. Laura Morales, Sciences Po,
Francuska; 2017. – 2021.), u sklopu okvirnog programa Obzor 2020
2. D. Župarić-Iljić, M. Gregurović - Podrška integraciji državljana trećih zemalja kojima je
potrebna međunarodna zaštita - nositelj Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, a partner na projektu Institut za migracije i narodnosti
(znanstveno-stručni projekt)
Suradnja znanstvenika IMIN-a na projektima drugih znanstvenih institucija
3. M. Gregurović - Socijalni aspekti studijskog uspjeha i napuštanja studija studenata
Sveučilišta u Zagrebu, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, financirano iz
sredstava Programskog ugovora.
4. D. Mlinarić - Zaklada Adris, Sistematizacija za javnu dostupnost najveće privatne zbirke
povijesnih karata i putopisa - „Collectio Felbar“, Ewald Felbar i Hrvatsko kartografsko
društvo.
5. S. Klempić Bogadi - Bilateralni projekt Urbana revitalizacija gradskog centra na primjeru
Ljubljane: komparacija sa Zagrebačkim centrom, Institut za društvena istraživanja u
Zagrebu i Urbanistični inštitut Republike Slovenije.
6. D. Župarić-Iljić - Društvena stratifikacija u Hrvatskoj: strukturni i subjektivni aspekti,
Hrvatska zaklada za znanost i Sveučilište u Zadru.
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Znanstveni odsjek za etnička istraživanja i nacionalne manjine
Sporazumni institucijski projekti
1. Znanstveno-stručni projekt- M. Perić Kaselj, F. Škiljan, Boris Nikšić, Hrvati u Sibiru:
fenomen dvostrukog iseljavanja, Hrvatska matica iseljenika & IMIN
2. Znanstveni projekt - A. Milardović, Globalizacija migracija, antiimigrantske stranke i
ksenofobija u EU. Refleksije na hrvatsko društvo i državu 21. stoljeća, IMIN, Filozofski
fakultet Sveučilišta u Splitu
3. Znanstveni institucijski projekt-

D. Babić, Osnovno školstvo nacionalnih manjina u

Hrvatskoj

Prijave znanstvenih i stručnih projekata
Znanstveni odsjek za etnička istraživanja i nacionalne manjine
1. A. Malnar, Kumulativni stres, zdravlje i školska postignuća hrvatskih srednjoškolaca,
prijavila projekt na natječaj ADRIS grupe
2. R. Mesarić Žabčić, 25. 3. prijavila projekt pod naslovom "Međimurci u Švicarskoj: ostati
ili vratiti se?" u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
3. R. Mesarić Žabčić, 6. lipnja prijavila projekt na natječaj Moj ZABA start. Naziv projekta:
"Međimurci u Švicarskoj: ostati ili vratiti se".
4. R. Mesarić Žabčić, 22. lipnja prijavila projekt na natječaj ADRIS grupe, program "Znanje i
otkrića": Naziv projekta: "Iseljavanje medicinskih sestara izvan granica Republike
Hrvatske: posljedice za hrvatski zdravstveni sustav i Republiku Hrvatsku".
5. R. Mesarić Žabčić, 23. lipnja prijavila projekt na natječaj ADRIS grupe, program"
Stvaralaštvo": Naziv projekta: "Iseljenički turizam Međimurske županije: sinergija
partnerstva iseljeništva, gospodarstva i lokalne zajednice".
6. R. Mesarić Žabčić, M. Perić Kaselj, A. Malnar, ESF projekt "Tematske mreže za
društveno-ekonomski

razvoj

te

promicanje

socijalnog

dijaloga

u

kontekstu
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unapređivanja uvjeta rada", nositelj projekta je Svjetski savez mladih Mreža 2050 –
Demografija, od izazova do rješenja“.
7. R. Mesarić Žabčić, M. Perić Kaselj, ESF projekt "Tematske mreže za društveno-ekonomski
razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada", nositelj
projekta Udruga M. Hrkač. „ZAJEDNO- jedno srce, jedna duša, jedna HRVATSKA“
8. A. Milardović, Međunarodni znanstveni projekt Globalizacija migracija, antiimigrantske
stranke i ksenofobija u EU. Refleksije na hrvatsko društvo i državu 21.stoljeća za
Hrvatska nacionalna zakladu za znanost.
9. F. Škiljan, M. Perić Kaselj, EEA and Norway Grants Funds for Regional Cooperation:
Intellectual and skilled diaspora as a source of competitive advantage in countries of
origin: the case of southeastern Europe. (Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, IMIN,
Inštitut za narodnosna vprašanja, Ljubljana; Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u
Beogradu).
10. F. Škiljan, ESF projekt „Uloga nacionalnih manjina u razvoju i demokratizaciji društva“
nositelj projekta udruga Documenta, centar za suočavanje s prošlošću).
11. M. Perić Kaselj „ Doprinos hrvatskih iseljenika modernizaciji Čilea“, IMIN, natječaj
Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH
12. M. Perić Kaselj „ Hrvati u Švicarskoj-migracije, transkulturalizam, višejezičnost“ natječaj
Središnji državni ured za Hrvate izvan RH- (IMIN &

Institut za hrvatski jezik i

jezikoslovlje).
13. M. Perić Kaselj, R. Mesarić Žabčić ESF projekt "Tematske mreže za društveno-ekonomski
razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada", nositelj
projekta Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj „Klub članova selo“ „Croatia4YouIt's time to go back“ .
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Znanstveni odsjek za migracijska i demografska istraživanja
1. Zaklada Adris, 2018. – prijava projekta Mladi, obrazovanje i migracije: primjer urbanih
središta Hrvatske - voditeljica projekta dr. sc. Margareta Gregurović, članovi – D.
Mlinarić, S. Kuti, S. Gregurović, J. Kumpes, D. Župarić-Iljić, S. Klempić Bogadi, S.
Podgorelec, S. Lazanin, A. Vukić (nije odobreno financiranje).
2. Erasmus plus KA205 Strategic Partnership for Youth - projekt Fostering Economic
Inclusion of Young Refugees, projekt prijavljen 26.4.2018. - koodinator Sevendoors
Academic Ltd. - London i projektni partneri iz Švedske, Italije i Cipra - D. Mlinarić, S.
Gregurović (nije odobreno financiranje).
3. Hrvatski iseljenici i povratne migracije: uloga javnih politika u procesu, prijava na
natječaj migracijskom procesu, Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH (studeni
2018.) - S. Kuti, S. Gregurović, S. Klempić Bogadi, S. Podgorelec, M. Gregurović (nije
odobreno financiranje).
4. Erasmus plus KA205 Strategic Partnership for Youth - projekt Fostering Employability of
Young Refugees, projekt prijavljen u listopadu 2018., koodinator Sevendoors Academic
Ltd. - London i projektni partneri iz Švedske, Italije i Cipra – D. Mlinarić, S. Gregurović.
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Terenska istraživanja
Znanstveni odsjek za etnička istraživanja i nacionalne manjine
1. D. Babić, Fokus grupe na temu: Osnovno školstvo nacionalnih manjina u Hrvatskoj.
Fokus grupe su održane u slijedećim županijama: Požeško-slavonska, Sisačkomoslavačka, Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska
2. D. Babić, F. Škiljan, Intervju: Mađari, Kneževi Vinogradi, 3. 11. 2018. g. (empirijsko
istraživanje), intervjuirano 7 pripadnika mađarske nacionalne manjine
3. D. Babić, F. Škiljan, Intervju: Romi, Pitomača, 1. 12. 2018. g.
4. R. Mesarić Žabčić, Na terenu u Međimurskoj županiji obavila intervjue s 4 iseljenika i
lokalnim stanovništvom (4), analizirala intervjue potrebnih za pisanje rada.
5. R. Mesarić Žabčić, U Zurichu, obavila pripremne razgovore u Generalnom konzulatu RH
za početak istraživanja u projektu "Međimurci u Švicarskoj: ostati ili vratiti se".
6. F. Škiljan, Poljaci u Starom Petrovom Selu
7. F. Škiljan, Mađari u Domovinskom ratu (zapadna Slavonija i istočna Slavonija, Baranja)
8. F. Škiljan, Mađari u Novom Gradcu kod Virovitice
9. F. Škiljan, Muslimani u Sisku
10. F. Škiljan, Srbi u Zagrebačkoj županiji (Vrbovec, Ivanić-Grad, Sveti Ivan Zelina)
11. F. Škiljan., Srbi u Koprivničko-križevačkoj županiji (Koprivnica, Križevci, Đurđevac)
12. F. Škiljan, Rusi u Hrvatskoj (potomci ruskih emigranata)
13. F. Škiljan, Nestala sela u Hrvatskoj (Gorski kotar, Slavonija, Žumberak, Banija)
14. M. Perić Kaselj, M. Florencia Luchetti (IMIN, Znanstveni zavod Hrvatskih studija
Sveučilišta u Zagrebu) „ Identiteti hrvatskih iseljenika u Južnoj Americi“ (on-line anketni
upitnik, SPSS obrada podataka)
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15. M. Perić Kaselj, M. Florencia Luchetti

„Integracija i povratništvo: primjer Južna

Amerika“, polustrukturirani dubinski intervjui (IMIN, Znanstveni zavod hrvatskih studija
Sveučilišta u Zagrebu)

Znanstveni odsjek za migracijska i demografska istraživanja
1. S. Kuti, M. Gregurović - desk istraživanje - dostavljanje metapodataka o nacionalnim i
lokalnim anketnim istraživanjima koja obuhvaćaju ispitanike manjinskog ili migrantskog
porijekla u Republici Hrvatskoj (pilot istraživanje COST Akcije 16111 International Ethnic
and Immigrant Minorities' Survey Data Network)
2. S. Lazanin - rad u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu, rad u Državnom arhivu u
Osijeku
3. D. Župarić-Iljić, M. Gregurović - kvantitativno i kvalitativno terensko istraživanje
provedeno u okviru projekta „Podrška integraciji državljana trećih zemalja kojima je
potrebna međunarodna zaštita“ (kvantitativno: veljača – lipanj 2018. /uključujući
pripremu upitnika i provedbu; kvalitativno: ožujak – srpanj 2018. / uključujući pripremu
protokola i provedbu)
4. D. Mlinarić, D. Župarić-Iljić - nastavak terenskih istraživanja na internom projektu ZOMDI
pod naslovom: Strani maloljetnici bez pratnje
5. M. Gregurović - kvalitativno istraživanje provedeno u okviru projekta Socijalni aspekti
studijskog uspjeha i napuštanja studija studenata Sveučilišta u Zagrebu (lipanj – srpanj
2018.)
6. S. Klempić Bogadi – fokus grupe, u okviru bilateralnog projekta Urbana revitalizacija
gradskog centra na primjeru Ljubljane: komparacija sa Zagrebačkim centrom
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Znanstveni skupovi
Međunarodni skupovi u kojima su sudjelovali znanstvenici IMIN-a
Znanstveni odsjek za etnička istraživanja i nacionalne manjine
1. D. Babić, Osnovnoškolsko obrazovanje nacionalnih manjina u Vukovarsko-srijemskoj
županiji-analiza empirijskog istraživanja (fokus grupa), Migracije i identitet: kultura,
ekonomija, država, Zagreb (IMIN), 6-8. 12. 2018.
2. A. Malnar, D. Malnar, Demografska problematika u strateškim političkim dokumentima
Republike Hrvatske, 22. Međunarodna znanstvene konferencije „Nacionalne manjine,
migracije i sigurnost u demokratskim društvima“, Brijuni, 24. – 27. 5. 2018.
3. R. Mesarić Žabčić, M. Perić Kaselj, Iseljenički turizam kao promotor, generator i
potencijal razvoja Međimurske županije, 4. međunarodni kongres Ruralnog turizma RH,
Supetar 9.-12. 5. 2018.
4. R. Mesarić Žabčić, Mogućnosti i želja za povratkom u Republiku Hrvatsku - primjeri iz
Australije, Treći iseljenički kongres, Osijek, 28. 6. - 1. 7. 2018.
5. R. Mesarić Žabčić, M. Perić Kaselj, Emigration from the Republic of Croatia: present
situation and consequences for Croatian society, AEMI Conference, Gdynia, 3.-7. 10.
2018.
6. R. Mesarić Žabčić, Povratak u domovinu iz Australije i Sjedinjenih Američkih Država, IOM
konferencija, Dubrovnik, 21.-22. 10. 2018.
7. R. Mesarić Žabčić, Povratak u Republiku Hrvatsku: percepcija i preporuke hrvatskih
iseljenika iz Australije i Sjedinjenih Američkih Država, Migracije i identitet: kultura,
ekonomija, država pod naslovom, Zagreb 6.-8. 12. 2018.
8. M. Perić Kaselj, M. F. Luchetti, Integracija potomaka hrvatskih iseljenika u hrvatsko
društvo: primjer Južne Amerike, 4. hrvatski iseljenički kongres „Odlazak-OstanakPovratak“, Osijek, 29.6. - 1.7.2018,
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9. M. Perić Kaselj, N. Levak, K. Jurčević, M. F. Luchetti, Re-migration and second
generation's movement to Split, Croatia: financial, political, educational, and emotional
perspectives and processes undergone by women who moved to Split, Mediterranean
Islands Conference , Vis, 19 – 22.9. 2018.
10. M. Perić Kaselj, M. F. Luchetti, N. Levak, K. Jurčević, Dubrovnikans in South America:
contemplating

identity

through

historical

and

contemporary

perspectives,

Mediterranean Islands Conference , Vis, 19 – 22. 9. 2018
11. M. Perić Kaselj, N. Levak, M. F. Luchetti, S. Paraga, Sudjelovanje iseljenika na tržištu
rada u matičnoj domovini, Hrvatskoj: od procesa do sudjelovanja. Međunarodna
konferencija Migracija i identitet: kultura, ekonomija, država, Zagreb 6.-8. 12. 2018.
12. J. Dulić, M. Perić Kaselj, Z. Šram, Ideološki stavovi u pozadini hostilnog antiimigrantskog
stava prema izbjeglicama sa Srednjeg istoka (Sirija, Irak, Afganistan. Međunarodna
konferencija Migracija i identitet: kultura, ekonomija, država, Zagreb 6.-8. 12. 2018.
13. M. Perić Kaselj, M. F. Luchetti, Izgradnja hrvatskog identiteta u Južnoj Americi.
Međunarodna konferencija Migracija i identitet: kultura, ekonomija, država, Zagreb 6.-8.
12. 2018.
14. F. Škiljan, Sudbina dokumenta Statuta Valachorum Preko 300 godina Vojne krajine u
funkciji odbrane zapadnog hrišćanstva, Banja Luka, 15. 5. 2018.
15. F. Škiljan, Hrvatsko-srpski odnosi kroz prošlost i u sadašnjosti u Kalničkom prigorju i u
Podravini Nacionalne manjine, migracije i sigurnost u demokratskim društvima Brijuni,
26-27. 5. 2018.
16. F. Škiljan, Identitet i sjećanje – primjer Srba u Zagrebačkoj županiji, Hrvatsko-srpsko
odnosi u dvadesetom veku, Golubić 20. 8. 2018.
17. F. Škiljan, Dezerterstvo i zeleni kadar u austrougarskoj vojsci 1918. godine, Prvi svetski
rat na južnoslovenskom prostoru i stvaranje Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, Srpski
kulturni centar iz Vukovara, 10. 11. 2018.

34

Institut za migracije i narodnosti – Godišnji izvještaj o radu za 2018.

18. F. Škiljan,

Etno-kuće nacionalnih manjina i rodne kuće znamenitih pripadnika

nacionalnih manjina kao turistički brend Hrvatske, 4. međunarodni kongres Ruralnog
turizma RH, Supetar 9-12. 5. 2018.
19. F. Škiljan, Ličke svetinje u vrijeme socijalizma, Međunarodna konferencija o zaštiti
spomenika, Banja Luka, 28. 9. 2018.
20. F. Škiljan, V. Dugački, Bošnjaci u Sisku, Međunarodna konferencija Migracije i identitet:
kultura, ekonomija, država, 6.-8. 12. 2018.

Znanstveni odsjek za migracijska i demografska istraživanja
1. S. Kuti, M. Gregurović - sudjelovanje u međunarodnoj konferenciji Inclusion and
Integration in Diverse Societies: Open Inclusive Dialogue as the Precondition for
successful Inclusion and Integration of Minorities and Migrants, Ljubljana, 26. –
27.01.2018.
2. S. Božić, S. Kuti - Transnational Social Spaces as Facilitators of Migration: Social Ties and
Mobilities Across Croatian Borders, Third Annual Conference of the Western Balkans
Migration Network: A search for that special place under the sun in modern Europe:
migration in the twenty first century, Zagreb, 25. – 26.5.2018.
3. D. Župarić-Iljić -‘Post-crisis’ policies in the West Balkans: reinstating the ‘buffer-zones’.
15th IMISCOE Annual Conference Europe, migrations and the Mediterranean: Human
mobilities and intercultural challenges, Barcelona, 2.-4.7. 2018.
4. S. Podgorelec, S. Klempić Bogadi, M. Gregurović - Identitet i politička participacija
doseljenika iz Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj, 22. znanstveni skup Centra za
međunarodne i sigurnosne studije Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Nacionalne manjine, migracije i sigurnost u demokratskim društvima, Brijuni, 24.–
27.5.2018.
5. S. Klempić Bogadi, M. Gregurović, S. Podgorelec, S. - Accepted or Not? Social Integration
of Immigrants from Bosnia and Herzegovina in Croatia, Third Annual Conference of the
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Western Balkans Migration Network: “A search for that special place under the sun in
modern Europe: migration in the twenty first century”, Zagreb, 25.–26.5.2018.
6. S. Podgorelec, S. Klempić Bogadi - Regionalne razlike u skrbi o starijim osobama u
Hrvatskoj/Regional differences in care for the older people in Croatia, 10. Međunarodni
gerontološki kongres Starenje i ljudska prava/10th International gerontological congress
Ageing and Human Rights, Beograd, 18.-19.5.2018.
7. J. Vukić, O. Čaldarović, S. Klempić Bogadi - The impact of tourism on the sustainability of
heritage cities: the example of Dubrovnik, Croatia, ESA Research Network 37 III Midterm
Conference - Inequality and uncertainty: current challenges for cities, Madrid, 27.29.6.2018.
8. S. Klempić Bogadi, S. Podgorelec - „Samo da ima ljudi, …samo da ne izumre naš otok“ migracija kao svakodnevica/“If only there were (more) people..., so our island does not
die out" - Migration As an Island Everyday Occurrence, 7. Anatomija otoka – Otoci u
pokretu, Lastovo, 16.-18.9.2018.
9. M. Gregurović, I. Košutić, S. Puzić, N. Baketa, B. Baranović - Horizontalne nejednakosti u
visokom obrazovanju: povezanost sociokulturnih karakteristika studenata i odabira
područja studija, 4. dani obrazovnih znanosti „Odgojno-obrazovni sustav: ograničavajuće
i/ili poticajno okruženje“ Zagreb, 25.–26.10.2018
10. S. Zrinščak, Siniša, D. Župarić-Iljić - I was a stranger and you welcomed me?": Religious
actors, integration and refugee rights in Croatia. European Sociological Association:
Sociology of Religion Research Network 34 (ESA RN34). Religions and Identities in the
European Migration Crisis, Torino, 29.8.-1.9.2018.
11. S. Lazanin - Granica i ranonovovjekovne migracije na području Hrvatske, Znanstveni
simpozij Fenomeni granice, Metlika, 4. -5. 10.2018.
12. S. Klempić Bogadi - How local residents got pushed out by tourists - the example of the
Dubrovnik historic inner city, Međunarodna znanstvena konferencija The Balkan
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Peninsula of Jovan Cvijić: Historical Background and Contemporary Trends in Human
Geography”, Tršić, 28.-30.10.2018.

Nacionalni skupovi u kojima su sudjelovali znanstvenici IMIN-a
Znanstveni odsjek za etnička istraživanja i nacionalne manjine
1. D. Babić, Identitet, asimilacija, integracija: primjer Albanaca u Bjelovarsko – bilogorskoj
županiji, Odjel HAZU Bjelovar, Bjelovar, 28. 9. 2018.
2. A. Malnar, Migracijsko raspoloženje mladih Hrvatske: „...kamo god se preseliš, nije to
dom..., Treći iseljenički kongres, Osijek 29. 6. -1. 7. 2018.
3. F. Škiljan, Razlozi umiranja u parohiji Vojakovac u 20. stoljeću, Znanstveni skup Dani
Andrije Štampara, Slavonski Brod, 6.4.2018.

Znanstveni odsjek za migracijska i demografska istraživanja
1. S. Lazanin - Dunav i migracije: doseljavanje Dunavom iz srednje u jugoistočnu Europu
tijekom 18. i početkom 19. Stoljeća, Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem
Dunav u hrvatskoj povijesti i kulturi, 10.-12.10. 2018., Slavonski Brod – Vukovar
2. S. Lazanin, H. Lakatos - Uvjeti naseljavanja njemačkih obitelji u Slavonsku vojnu krajinu
početkom 19. Stoljeća, Znanstveni skup Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom
krugu, 23.-25.11.2018., Osijek

Sudjelovanje na stručnim skupovima, okruglim stolovima i tribinama
Znanstveni odsjek za etnička istraživanja i nacionalne manjine
1. F. Škiljan, Referat u Mariboru: Romi u Hrvatskoj u dvadesetom stoljeću u organizaciji
Sinagoge Maribor (13. travnja 2018.)
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2. F. Škiljan, Izlaganje na simpoziju Ljudska prava izbjeglica u zapisima 15. studenog 2018. s
temom Usmena povijest kao metoda istraživanja (Drugi svjetski rat i nacionalne manjine
u Republici Hrvatskoj)

Znanstveni odsjek za migracijska i demografska istraživanja
1. S. Klempić Bogadi - Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, 23.10.2018., okrugli stol
Gubimo li Hrvatsku
2. S. Klempić Bogadi - Doseljavanje iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku: migracijski obrasci
na primjeru doseljenika u Zagrebu, radionica WB-MIGNET, Sarajevo, 14.10.2018.
(pozvano predavanje)
3. S. Podgorelec - Otok i otočanke – položaj žena u otočnoj kulturi – predavanje na
okruglom stolu, 6. kreativni dani Fausta Vrančića, Prvić, 5.-7.10.2018. (pozvano
predavanje)
4. S. Podgorelec, S. Klempić Bogadi - Migracije i kvaliteta života stanovništva hrvatskih
otoka, Znanstveni kolokvij: Kvaliteta života kao pokretač suvremenih migracija, Zagreb,
6.12.2018., Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu (pozvano predavanje)
5. D. Mlinarić - sudjelovala u radu Okruglog stola za nastavnike i doktorande
Poslijediplomskog doktorskog studija predmoderne povijesti, pod naslovom „Novije
tendencije u historiografiji“, Zagreb, 10. 3. 2018.
6. D. Mlinarić - Okrugli stol „Stogodišnjica velike pandemije - zašto i kako istraživati
španjolsku gripu“, Kliofest, Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 9.5.2018.
7. S. Gregurović - Integracijske politike u zemljama EEA i uloga IMIN-a u EWSI-u, 5.
sastanak nacionalne Europske migracijske mreže (European Migration Network),
Trakošćan, 22.5.2018.
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8. M. Gregurović - Public Perceptions of Migrants and Ethnic Minorities in Croatia:
Reflections of Populist Performances?, The round table Populism and migration: to what
extend does it go hand in hand? Zagreb, 19.6.2018.
9. D. Župarić-Iljić -

Okrugli stol Ekonomska integracija osoba pod međunarodnom

zaštitom: prilike i izazovi, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (AMIF),
Zagreb, 9.3.2018.,
10. M. Gregurović - Istraživanje stavova o 'drugima': kako građani Hrvatske doživljavaju
nacionalne manjine i migrante, predavanje na županijskom stručnom vijeću nastavnika
filozofije, logike, etike, sociologije i politike i gospodarstva, Srednja škola Krapina,
19.4.2018.
11. D. Ajduković, D. Čorkalo Biruški, M. Gregurović, J. Matić Bojić, D. Župarić-Iljić Predstavljanje

rezultata

istraživanja

stavova

prema

integraciji

osoba

pod

međunarodnom zaštitom na reprezentativnom uzorku građana Republike Hrvatske,
Završna konferencija Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH: Fond
za azil, migracije i integraciju (AMIF) – Podrška integraciji državljana trećih zemalja
kojima je potrebna međunarodna zaštita, Zagreb, 30.11.2018.
12. D. Ajduković, D. Čorkalo Biruški, M. Gregurović, J. Matić Bojić, D. Župarić-Iljić Predstavljanje rezultata istraživanja kapaciteta jedinica lokalnih i područnih (regionalnih)
samouprava za integraciju, Završna konferencija Ureda za ljudska prava i prava
nacionalnih manjina Vlade RH: Fond za azil, migracije i integraciju (AMIF) – „Podrška
integraciji državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita“, Zagreb,
30.11.2018.
13. S. Kuti - sudjelovanje u „Sociološkom forumu“ Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru,
5.11.2018.; predavanje i akademska diskusija pod naslovom „Transnacionalizacija
koncepata socijalnog prostora: Bourdieu bez granica“, zajedno s prof. dr. sc. S. Božićem.
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Sudjelovanje u organizaciji konferencija/skupova (član znanstvenog savjeta, organizacijskog
odbora, moderator)
Znanstveni odsjek za etnička istraživanja i nacionalne manjine
1. D. Babić, Moderator na skupu: „Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država“, Zagreb
(IMIN), 6-8. 12. 2018
2. A. Malnar, Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država u organizaciji IMIN-a, članica
Znanstvenog odbora, 6. – 8. 12. 2018.
3. D. Babić, Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država u organizaciji IMIN-a, član
Znanstvenog odbora, 6. – 8. 12. 2018.
4. A. Milardović, Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država u organizaciji IMIN-a, član
Znanstvenog odbora, 6. – 8. 12. 2018.
5. A. Milardović, 23. ožujka 2018. u Osijeku organizirao prvi Forum ICT-društvo. Forum je
povezao razvoj IT sektora i mogućnost

zaustavljanja iseljavanja .Izrađene su 23

preporuke Vladi RH koje će biti ugrađene u demografsku strategiju do 2030.
6. R. Mesarić Žabčić, Od 28. lipnja do 1. srpnja 2018. na Trećem iseljeničkom kongresu u
Osijeku moderirala sesiju pod naslovom: "Katolička misao u Hrvatskom iseljeništvu".
7. R. Mesarić Žabčić, Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država u organizaciji IMIN-a,
članica Znanstvenog odbora, 6. – 8. 12. 2018.
8. M. Perić Kaselj, Međunarodna konferencija 3 hrvatski iseljenički kongres Odlazakostanak-povratak (u organizacijskom odboru); Osijek 29.06-1.7.2018.
9. M. Perić Kaselj, Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država u organizaciji IMIN-a,
predsjednica Znanstvenog odbora međunarodne konferencije, 6.-8.12.2018.
10. F. Škiljan, Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država u organizaciji IMIN-a, član
Znanstvenog odbora, 6. – 8. 12. 2018.
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Znanstveni odsjek za migracijska i demografska istraživanja
1. S. Kuti - međunarodni poslijediplomski tečaj Divided Societies XXI: Old and New
Nationalisms, 6.-13. svibnja 2018., Interuniverzitetski centar (IUC), Dubrovnik
(sudjelovanje u izvođenju tečaja, suorganizacija, članica odbora kodirektora)
2. S. Kuti – članica programskog odbora Nacionalnog sociološkog kongresa HSD-a
3. S. Gregurović, S. Klempić Bogadi (članice programskog odbora) - Third Annual
Conference of the Western Balkans Migration Network "A search for that special place
under the sun in modern Europe: migration in the twenty first century", Zagreb, 25.26.5.2018.
4. D. Župarić-Iljić (moderator) - Third Annual Conference of the Western Balkans Migration
Network "A search for that special place under the sun in modern Europe: migration in
the twenty first century", Zagreb, 25.-26.5.2018.
5. D. Župarić-Iljić (moderator) - Okrugli stol „Populizam i migracija: Koliko su povezani?“ u
organizaciji Francuskog instituta u Hrvatskoj i Instituta za migracije i narodnosti -19. 6.
2018.
6. M. Gregurović - Međunarodna konferencija 4. dani obrazovnih znanosti „Odgojnoobrazovni sustav: ograničavajuće i/ili poticajno okruženje“ Zagreb, 25.–26.10.2018.
(članica programsko-organizacijskog odbora).
7. S. Podgorelec (članica programskog odbora), S. Klempić Bogadi (moderator) - 10.
Međunarodni gerontološki kongres Starenje i ljudska prava/10th International
gerontological congress Ageing and Human Rights, Beograd, 18.-19.5.2018.
8. S. Podgorelec, S. Klempić Bogadi (sudjelovanje u organizaciji) - Okrugli stol „Populizam i
migracija: Koliko su povezani?“ u organizaciji Francuskog instituta u Hrvatskoj i Instituta
za migracije i narodnosti -19. 6. 2018.
9. S. Klempić Bogadi - članica organizacijskog odbora 8th Conference of the European
Survey Research Association, Zagreb, 15.-19.7. 2019.
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10. S. Klempić Bogadi – članica znanstvenog odbora 4th International Scientific Conference
Geobalcanica 2018, Ohrid, 15.-16.5.2018.

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti
Recenzije knjiga, časopisa, projekata
Znanstveni odsjek za etnička istraživanja i nacionalne manjine
1. D. Babić, recenzija knjige Aleksandra Prćić: Hrvatska manjina u Srbiji i školovanje na
hrvatskom jeziku, Zagreb: Plejada
2. D. Babić, recenzija knjige Hrvoje Petrić, Filip Škiljan, Iz povijesti Srba u Zagrebačkoj
županiji od prvih doseljavanja do današnjih dana. Zagreb: Vijeće srpske nac. manj. Zg.
žup.
3. R. Mesarić Žabčić, recenzija knjige "Povijesni leksikon", autora Zlatka Đukića od slova A
do slova E, nakladnik, Zavod za baranjsku povjesnicu.
4. R. Mesarić Žabčić, , Recenzirala 2 znanstvena rada koja su u postupku objave.
5. M. Perić Kaselj, Recenzija: Nikica Mihaljević; Zbornik radova Nove Hrvatske: Truljenje
Jugoslavije – Klijanje Hrvatske“
6. M. Perić Kaselj, Recenzija Časopis za suvremenu povijest
7. F. Škiljan, Cris (2X), Sociologija i prostor, Radovi HAZU Odjela u Požegi, Politička misao,
Historijski zbornik

Izrada ekspertnih, stručnih, znanstvenih izvještaja, prijedloga, politika
Znanstveni odsjek za etnička istraživanja i nacionalne manjine
1. R. Mesarić Žabčić, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, članica
dviju užih radnih skupina za Nacionalnu demografsku strategiju RH: (Migracijski plan,
plan praćenja i usmjeravanja migracija i Područja od posebne demografske skrbi).
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2. A. Milardović, Član vladina povjerenstva za pisanje demografske strategije RH
3. M. Perić Kaselj, U radnoj skupini izrade elaborata studija demografije i hrvatskog
iseljeništva, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u uredništvima znanstvenih i stručnih časopisa
Znanstveni odsjek za etnička istraživanja i nacionalne manjine
1. A. Malnar, Član uređivačkog odbora znanstvenog časopisa Collegium Antropologicum

Znanstveni odsjek za migracijska i demografska istraživanja
1. J. Kumpes - Revija za sociologiju - član Izdavačkog savjeta HSD-a
2. D. Mlinarić - članica uredništva Ekonomska i ekohistorija; Kartografija i Geoinformacije,
gost urednik u broju 17(30)
3. S. Podgorelec - članica uredništva Gerontologija, Migracijske i etničke teme
4. M. Gregurović - izvršna urednica Migracijske i etničke teme
5. S. Klempić Bogadi – glavna i odgovorna urednica Migracijske i etničke teme, članica
uredništva MET-a, Demografije, Acta Geobalcanice i Hrvatskog geografskog glasnika

Članstva u strukovnim društvima i udrugama
Znanstveni odsjek za etnička istraživanja i nacionalne manjine
1. D. Babić, Hrvatsko sociološko društvo
2. A. Malnar, Hrvatsko antropološko društvo, European Anthropological Association
3. R. Mesarić Žabčić, , HGD, AIESSE-potpredsjednica društva, Institut za migracije i
integracije-tajnica društva
4. M. Perić Kaselj, Hrvatsko sociološko društvo, Hrvatsko etnološko društvo, Nacionalni
odbor za povijesne znanosti
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Znanstveni odsjek za migracijska i demografska istraživanja
1. S. Kuti - Hrvatsko sociološko društvo
2. S. Lazanin - Terra Banalis
3. J. Kumpes - Société Internationale de Sociologie des Religions, Hrvatsko filozofsko
društvo, Hrvatsko sociološko društvo
4. M. Gregurović - Hrvatsko udruženje za obrazovna istraživanja, Hrvatsko sociološko
društvo
5. S. Gregurović – Hrvatsko sociološko društvo
6. D. Župarić-Iljić – Hrvatsko sociološko društvo
7. D. Mlinarić - nacionalna predstavnica u međunarodnoj udruzi International Map
Collectors’

Society (IMCoS) iz Londona, članica Društva i predsjednica Nadzornog

odbora Hrvatskog kartografskog društva, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i
ekohistoriju
8. S. Podgorelec -

International Small Island Societies Association (ISISA), Hrvatsko

sociološko društvo
9. S. Klempić Bogadi - Hrvatsko geografsko društvo, European Association for Population
Studies, International Geographical Union –

sekcija Globility – Global change and

human mobility, International Union for the Scientific Study of Population
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5. ZNANSTVENA PRODUKCIJA
Radovi u znanstvenim časopisima
Znanstveni odsjek za etnička istraživanja i nacionalne manjine
1. Babić D., Slovaci u Osječko-baranjskoj županiji

i nacionalni identitet:

sjećanjem/pamćenjem protiv asimilacije“ izvorni znanstveni rad, Sociologija i
prostor, 56 (3), 251-271. (Scopus)
2. M. Rajković Iveta, D. Babić (2018).

„Poljaci u Hrvatskoj: od pripadnika 'stare'

nacionalne manjine do suvremenih migranata“, Studia ethnologica Croatica, 30 (1),
169-202. (Scopus).
3. D. Babić, F. Škiljan (2018). Srbi u Požeštini: sjećanje, pamćenje i nacionalni identitet
srpske zajednice, Anali Hrvatskog politološkog društva: časopis za politologiju, 15 (1)
157-177. (Scopus)
4. D. Babi, Š. Selimović (2018). Sjećanje i (sub)etnički identitet: slučaj zadarskih
Arbanasa, Anali Hrvatskog politološkog društva: časopis za politologiju, 15 (1), 179198. (Scopus)
5. A. Malnar, I. Lajić, R. Mišetić (2018). Predmigracijsko raspoloženje maturanata
četiriju najvećih hrvatskih gradova (Premigratory disposition of high school
graduates in four biggest cities in Croatia), Hrvatski geografski glasnik, Vol. 80, No. 1,
2018. (WoSCC)
6. R. Mesarić Žabčić, M. Vrbanec (2017). Iseljenice/povratnice u 21. stoljeću percepcija povratka u Hrvatsku, Razprave in gradivo, 79, 125-144. (Scopus)
7. R. Mesarić Žabčić (2018). Women in the migrational process, Croatian Studies
Review, Vol 13., No. 1, str. 47-69.
8. F. Škiljan (2017). Vjerski prijelazi s pravoslavne na rimokatoličku i grkokatoličku
vjeroispovijest na području Čazmanskog arhiđakonata između 1941. i 1945.,
Migracijske i etničke teme, 33 (3), 275-305.
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9. F. Škiljan (2018). Slovensko stanovništvo u župama Marija Gorica, Dubravica i
Brdovec od sredine 19. stoljeća do današnjih dana, Razprave in gradivo, 80, 21-41.
(Scopus)
10. F. Škiljan, D. Babić (2018). Mađari u Koprivničko-križevačkoj županiji: svakodnevica,
sjećanje/pamćenje i nacionalni identitet, Podravina, 17 (33), 170-185 (Scopus)
11. F. Škiljan, B. Riman (2018). Rijeka i planina, granica i ljudi: studija slučaja života
pograničnog stanovništva Donjekupske doline i Žumberačkog gorja, Historijski
zbornik, 71 (2), 401-439.

Znanstveni odsjek za migracijska i demografska istraživanja
1. S. Božić, S. Kuti (2018). Europska politika integracije migranata: od standardiziranja
mjera za zemlje Europske unije prema integracijskom servisu utemeljenom na
društvenoznanstvenim spoznajama, Revija za sociologiju, 48(1): 49–75. (Scopus)
2. S. Gregurović, D. Župarić-Iljić (2018). Comparing the Incomparable? Migrant
Integration Policies and Perplexities of Comparison, International migration, 56 (3):
105-122. (WoS, Scopus)
3. S. Klempić Bogadi, M. Gregurović, S. Podgorelec (2018). Doseljavanje iz Bosne i
Hercegovine u Hrvatsku: migracijski obrasci na primjeru doseljenika u Zagrebu,
Stanovništvo, 56 (2): 39-62. (Scopus)
4. S. Lazanin (2018). Naseljavanje njemačkih protestantskih obitelji u Slavonsku vojnu
krajinu krajem 18. i početkom 19. stoljeća, Migracijske i etničke teme, 34 (2): 165–
198.
5. S. Podgorelec, S. Klempić Bogadi, M. Šabijan (2017). Slobodno vrijeme kao dimenzija
kvalitete života stanovništva Općine Gornje Rijeke, Geoadria, 22 (2): 193-221
(WosCC, Scopus)
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6. S. Puzić, M. Gregurović, I. Košutić (2018). Kulturni kapital i obrazovne nejednakosti u
Hrvatskoj, Njemačkoj i Danskoj: usporedna analiza PISA 2009 podataka, Revija za
socijalnu politiku, 25 (2): 133-156. (WoS, Scopus)
7. D. Mlinarić, S. Gregurović (2018). Prilog promišljanju oblikovanja hrvatskih granica u
povijesnoj i suvremenoj perspektivi / Contribution to the Croatian Boundary Shaping
in

Historical

and

Contemporary

Perspective,

Geoadria,

23(2),

(https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=317313, 26.2.2019.,
online first) (WoSCC, Scopus)
8. D. Župarić-Iljić, Drago, D. Mlinarić (2018). Care for Unaccompanied Children in
Croatia: The Roles and Experiences of Special Guardians, Revija za sociologiju, 48 (3):
297-327. (Scopus)
9. A. Vukić (2017). Nacionalne manjine u etničkoj situaciji: ogled iz epistemologije
društvenih znanosti, Migracijske i etničke teme, 33 (3): 307-336.

Autorske knjige
Znanstveni odsjek za etnička istraživanja i nacionalne manjine
1. F. Škiljan (2018). Nacionalne manjine u Zagrebu, Zagreb: Koordinacija Vijeća i
predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba
2. F. Škiljan (2018). Svakodnevni život Rusina u istočnoj Slavoniji i zapadnom Srijemu,
Zagreb: Predstavnik rusinske nacionalne manjine Grada Zagreba
3. F. Škiljan, H. Petrić (2018). Iz povijesti Srba u Zagrebačkoj županiji, Zagreb: Vijeće
srpske nacionalne manjine Zagrebačke županije
4. F. Škiljan, M. Perić Kaselj (2018). Hrvati u Sloveniji, Lendava: Savez hrvatskih društava
u Sloveniji
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Znanstveni odsjek za migracijska i demografska istraživanja
1. S. Klempić Bogadi, J. Vukić, O. Čaldarović (2018). Život u povijesnoj jezgri Dubrovnika
– Sociološko-demografska studija. Dubrovnik: Zavod za obnovu Dubrovnik.

Poglavlja u knjigama
Znanstveni odsjek za migracijska i demografska istraživanja
1. M. Gregurović (2018). Minority Status Effect: Ethnic Distance and Attitudes Towards
Ethnic Minorities in Eastern Croatia and Vojvodina, u: T. Lukić i A. Terzić (ur.). Ethnic
Groups at the Beginning of the 21st Century. Novi Sad: University of Novi Sad,
Faculty of Social Sciences, Department for geography, tourism and hotel
management, 42-56.
2. D. Župarić-Iljić, M. Valenta (2019). Opportunistic Humanitarianism and Securitization
Discomfort Along the Balkan Corridor: The Croatian Experience. u: M: Feischmidt, L.
Pries, C. Cantat (ur.). Refugee Protection and Civil Society in Europe. Palgrave
Macmillan, 129-160.

Uredničke knjige ili zbornici:
Znanstveni odsjek za etnička istraživanja i nacionalne manjine
1. M. Perić Kaselj, F. Škiljan (2018). Dijasporski i nacionalno manjinski identiteti:
migracije, kultura, granice, države. Zagreb: IMIN.

Radovi u zbornicima:
Znanstveni odsjek za etnička istraživanja i nacionalne manjine
1. D. Babić (2018). Značaj i uloga nacionalnog identiteta: slučaj Crnogoraca u Peroju
(intervjui) u: u: M. Perić Kaselj, F. Škiljan (ur.) Dijasporski i nacionalno manjinski
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identiteti: migracije, kultura, granice, države, Zagreb: Institut za migracije i
narodnosti, 303-330.
2. A. Milardović (2018). Freedom of the Presss between Politics and Capital, u: M.
Miladinović Zalaznik, i D. Komel, (ur.): Freiheit und Gerechtichkeit als
Herausforderung der Humanwissenschaften /Freedom and Justice as a Challenge of
the Humanities. Peter Lang, Bern, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa,
Wien, 297-314
3. R. Mesarić Žabčić (2018). Demografska obilježja iseljenih liječnika, u: M. Perić Kaselj,
F. Škiljan (ur.) Dijasporski i nacionalno manjinski identiteti: migracije, kultura,
granice, države, Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 104-124.
4. R. Mesarić Žabčić i M. Perić Kaselj (2018). Iseljenički turizam kao promotor,
generator i potencijal razvoja međimurske županije, u: D. Smolčić Jurdana, i.
Milohnić (ur.), Zbornik radova 4. međunarodni kongres o ruralnom turizmu.
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Hrvatska
udruga za turizam i ruralni razvoj, Klub članova selo, 133-142.
5. M. Perić Kaselj, A. Vukić (2018). Dubrovčani u Južnoj Americi: iseljavanje, utjecaji,
identiteti M. Perić Kaselj, F. Škiljan (ur.), Dijasporski i nacionalno manjinski identiteti:
migracije, kultura, granice, države, Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 125164.*
6. M. Perić Kaselj (2018). Iseljenička književnost kao istraživački izazov sociokulturni
profil hrvatske iseljeničke zajednice u Punta Arenasu (Čile) u: ur. S. Botica, D. Nikolić,
J. Tomašić i I. Vidović Bolt Zbornik radova Šestoga hrvatskog slavističkog kongresa,
Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 1031-1040.
7. M. Perić Kaselj, A. Vukić, F. Škiljan (2018). Povijest koja se pamti i različitost sjećanja:
identitet nacionalnih manjinskih zajednica i hrvatskih dijasporskih zajednica, u: M.
Džolan i M. Maras (ur.), Zbornik radova Nepomireno društvom nepomirana
pamćenja, Doprinos prevladavanja nepomirenih pamćenja hrvatskog naroda ad
intra/ad extra. Zagreb-Sarajevo: Synopsid, 167-182.*
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8. M. Perić Kaselj (2018). Sinjska alka u iseljeništvu: diskursi i identifikacijska simbolika,
u: J. Dukić, J. Grbavac (ur.), Zbornik radova: 300 obljetnica slavne obrane Sinja 1715.
godine (1715.-2015.). Sinj: Franjevački samostan Gospe Sinjske, Viteško alkarsko
društvo Sinj, Grad Sinj i gradovi i općine Cetinske krajine, 685-702.
9. M. Perić Kaselj, A. Vukić (2018). Sjećanje na Domovinski rat iz persepktive hrvatske
dijaspore i nacionalnih manjina, u: A. Jakir, A. Perković Paloš, M. Sabolović (ur.).
Zbornik radova Hrvatska-put prema teritorijalnoj cjelovitosti. Split: Filozofski
fakultet, hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, 267-284.*
10. F. Škiljan (2018). Bošnjački/muslimanski rudari u Labinštini/Bosniak/Muslim miners
in Labinština, u: M. Perić Kaselj, F. Škiljan (ur.), Dijasporski i nacionalno manjinski
identiteti: migracije, kultura, granice, države, Zagreb: Institut za migracije i
narodnosti, 521-544.
11. F. Škiljan (2018). Identitet i sjećanje – primjer Srba u Zagrebačkoj županiji u:
Hrvatsko-srpski odnosi u dvadesetom veku, Novi Sad-Golubić, str.

Znanstveni odsjek za migracijska i demografska istraživanja
1. M. Perić Kaselj, A. Vukić (2018). Dubrovčani u Južnoj Americi: iseljavanje, utjecaji,
identiteti, u: M. Perić Kaselj, F. Škiljan (ur.), Dijasporski i manjinski identiteti:
migracije, kultura, granice, države, IMIN, Zagreb, 125-164.*
2. M. Perić Kaselj, A. Vukić, F. Škiljan (2018). Povijest koja se pamti i različitosti sjećanja:
identiteti nacionalnih manjinskih zajednica i hrvatskih dijasporskih zajednica, u: M.
Džolan i M. Maras (ur.), Nepomireno društvo-nepomirena pamćenja, Doprinos
prevladavanju nepomirenih pamćenja hrvatskog naroda ad intra/ad extra, Synopsis,
Zagreb-Sarajevo, 167-182.*
3. M. Perić Kaselj, A. Vukić (2018). Sjećanje na Domovinski rat iz perspektive pripadnika
hrvatske dijaspore i nacionalnih manjina, u: A. Jakir, A. Perković Paloš, M. Sabolović
(ur.), Hrvatska – put prema teritorijalnoj cjelovitosti, Filozofski fakultet Sveučilište u
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Splitu i Hrvatski memorijalno dokumentacijski centar Domovinskog rata, Split, 267283.*

Objavljeni stručni radovi
Znanstveni odsjek za migracijska i demografska istraživanja
1. M. Gregurović (2017). Sabrina P. Ramet, Marko Valenta (eds): Ethnic Minorities and
Politics in Post-Socialist Southeastern Europe, Migracijske i etničke teme, 33 (3):
379-382 (prikaz).
2. M. Gregurović (2018). Treća godišnja konferencija Zapadnobalkanske migracijske
mreže (Western Balkans Migration Network) »A search for that special place under
the sun in modern Europe: migration in the twenty first century«, Migracijske i
etničke teme, 34 (1): 95-97. (prikaz)
3. S. Lazanin (2018). Životna priča jednog iseljenika kao izvor za proučavanje migracija,
Dubrovački horizonti, br. 52-53.
4. S. Podgorelec (2017). Ivo Rubić, Naši otoci na Jadranu. (pretisak V. izdanja iz 1952.)
Kartografija i geoinformacije, 16, 28: 122-127 (prikaz).

51

Institut za migracije i narodnosti – Godišnji izvještaj o radu za 2018.

Scijentometrijska analiza
Tablica: Scijentometrijska analiza znanstvene produktivnosti u 2018. godini po znanstvenim
odsjecima i ukupno

ZO za migracijska i ZO za etnička Ukupno
demografska

istraživanja i

istraživanja

nacionalne
manjine

Znanstveni radovi u 7
SCOPUS,

8

15

3

5

WOS

časopisima
Znanstveni radovi u 2
drugim časopisima
Poglavlja u knjizi

2

Autorske knjige

1

2
4

5

Uredničke knjige

1

1

Znanstveni radovi u

1

1

10

13

zbornicima skupova
s

međunarodnom

recenzijom/

s

međunarodnih
skupova
Drugi

radovi

u 3

zbornicima skupova
s recenzijom
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Druge vrste radova 4
(stručni

radovi,

prikazi

knjiga,

4

intervjui)
Sudjelovanje

na 2

3

5

na 12

20

32

na 13

2

15

2

4

3

9

13

17

domaćim skupovima
Sudjelovanje
međunarodnim
skupovima
Sudjelovanje

okruglim stolovima
Vođenje disertacija i 2
diplomskih radova
Izvođenje

nastave 6

na preddiplomskim,
diplomskim

i

doktorskim
studijima
Prijava

4

kompetitivnih
znanstveno-stručnih
projekata
Sudjelovanje

na 2

2

kompetitivnim
znanstvenostručnim projektima
(Nositelj IMIN ili u
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partnerstvu)
Sudjelovanje

na 4

4

kompetitivnim
znanstvenostručnim projektima
drugih znanstvenostručnih institucija
Sudjelovanje

u 1

1

znanstvenostručnim
istraživanjima drugih
znanstveno-stručnih
institucija
Sudjelovanje

u

3

3

znanstvenostručnim
istraživanjima
unutar IMIN-a ili u
partnerstvu/suradnji
s

drugim

znanstvenostručnim
institucijama
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6. NASTAVNA DJELATNOST I MENTORIRANJE
Nastavna djelatnost
Znanstveni odsjek za etnička istraživanja i nacionalne manjine
1. A. Milardović - Predavanja na doktorskom studiju na Sveučilištu Libertas –Zagreb na
temu Globalizacija migracija
2. A. Milardović - Izrada silabusa za doktorski studij na FF Sveučilišta u Splitu na temu
Globalizacije migracija
3. M. Perić Kaselj – Odjel za sociologiju Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Sociologija
hrvatskog društva 2-religijske promjene u hrvatskom društvu, Sociologija hrvatske
dijaspore.

Znanstveni odsjek za migracijska i demografska istraživanja
1. S. Lazanin - Filozofski fakultet, Odsjek za povijest, kolegij Uvod u njemačku paleografiju I
i II; sudjelovanje u nastavi na Poslijediplomskom doktorskom studiju Predmoderne
povijesti na predmetu Socijalna i kulturna povijest u srednjem i ranome novom vijeku
2. D. Župarić-Iljić - Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
predavač na kolegiju Sociologija migracija (preddiplomski studij) te (De)konstrukcija
socioloških tipova na primjerima iz Sociologije migracija (nositelj, poslijediplomski studij
sociologije)
3. D. Mlinarić – kolegij Kartografski izvori za predmodernu povijest na Poslijediplomskom
doktorskom studiju predmoderne povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu
4. S. Gregurović - Hrvatsko katoličko sveučilište, Odjel za sociologiju, kolegij Uvod u
sociologiju braka i obitelji
5. S. Klempić Bogadi - Geografski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u
Zagrebu - kolegij – Suvremene sociogeografske teme
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6. S. Podgorelec – Akademija dramskih umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu, kolegij
Istraživanje tržišta

Mentoriranje
Znanstveni odsjek za etnička istraživanja i nacionalne manjine
1. M. Perić Kaselj – 2018. obranjen je doktorski rad Ivana Tepeša pod nazivom „Političko
djelovanje HSS-a u emigraciji od 1945. do 1990." , Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
pod mentorstvom dr. sc. Marina Perić Kaselj (prvi mentor) i prof. dr.sc. Mijo Korade,
drugi mentor.
2. M. Perić Kaselj – Mentorica je studentici interdisciplinarnih doktorskih studija „Hrvatska
kultura“ Filozofski fakultet, odsjek za kroatistiku. Institucionalni aspekti etničnosti
moliških Hrvata – uloga Katoličke Crkve i školskih institucija.

Znanstveni odsjek za migracijska i demografska istraživanja
1. S. Lazanin - komentorica studentu na diplomskom studiju povijesti (modul: rani novi
vijek) Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
2. S. Lazanin – mentorica H. Lakatos – od listopada 2018. u IMIN-u na stručnoj praksi u
okviru programa Erasmus+.

Članstvo u povjerenstvima za obranu (diplomskih radova, doktorskih radova, teme doktorskih
radova)
Znanstveni odsjek za etnička istraživanja i nacionalne manjine
1. D. Babić, Član povjerenstva za izbor u zvanje više znanstvene suradnice Marijeta
Rajković Iveta, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju FFZG, Zagreb.
2. R. Mesarić Žabčić, Članica povjerenstva za obranu doktorske disertacije Kristine Kalfic,
University of Wollongong.
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Znanstveni odsjek za migracijska i demografska istraživanja
1. S. Lazanin - članica povjerenstva za obranu diplomskog rada na Odsjeku za povijest,
Filozofski fakultete Sveučilišta u Zagrebu (veljača, 2018.)
2. D. Župarić-Iljić - član povjerenstva za obranu doktorskog rada Rahele Jurković
„Integracija osoba pod međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo“. Zagreb : Filozofski
fakultet Zagreb, 31.1. 2018., mentorica: dr. sc. M. Rajković Iveta.
3. S. Podgorelec - članica Stručnog povjerenstva za ocjenu teme – doktorand M. Sinković,
poslijediplomski doktorski studij Sociologija, naslov: A qualitative research of social
factors of sexual aging and sexual health in older adults (Društveni čimbenici seksualnog
starenja i seksualnog zdravlja - kvalitativno istraživanje seksualnosti starijih osoba),
mentor: prof. dr. sc. A. Štulhofer.
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7. OSTALI POSLOVI I AKTIVNOSTI
Poslovi i aktivnosti u IMIN-u
Znanstveni odsjek za etnička istraživanja i nacionalne manjine
D. Babić



Povjerenstvo za prijem na radno mjesto: projekt menadžer.

A. Malnar



Članica Komisije za unaprjeđenje kvalitete znanstvenog rada.



Članica Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta pristupnika na
javni natječaj za popunu upražnjenog sistematiziranog položajnog radnog mjesta I. vrste
voditelj Odjeljka financijsko-računovodstvenih poslova - 1 izvršitelj.

R. Mesarić Žabčić



Članica povjerenstva za korištenje razvojnih koeficijenata IMIN-a.



Članica povjerenstva za kvalitetu rada IMIN-a.

M. Perić Kaselj



Kao v.d. ravnatelj na sastancima vezano uz demografsku politiku: Ministarstvo za mlade,
obitelj i socijalnu politiku te vezano uz pitanje položaja Hrvata u BIH: sastanak u
saborskom odboru za Hrvate izvan RH.



Dogovori i sporazumi o zajedničkoj suradnji IMIN-a i Saveza hrvatskih društava u
Sloveniji, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Koordinacija vijeća i predstavnika
nacionalnih manjina Grada Zagreba, Leksikografski zavod Miroslav Krleža.



Sastanci ravnatelja i pregovarački poslovi.

F. Škiljan



Članstvo u povjerenstvu za ocjenu ispunjavanja uvjeta pristupnika na javni natječaj za
izbor u stručno zvanje i na stručno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom
obrazovanju, potpora vanjskim projektima, voditelj odsjeka za nacionalne manjine.
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Članstvo u natječajnom odboru za izbor ravnatelja IMIN-a.



Član Komisije za unaprjeđenje kvalitete znanstvenog rada, član povjerenstva za
korištenje razvojnih koeficijenata IMIN-a.

Znanstveni odsjek za migracijska i demografska istraživanja
S. Kuti



Predsjednica Znanstvenog vijeća IMIN-a (do 1.7.2018.); rad na više dokumenata
Znanstvenog vijeća.



članica Radne skupine za izradu Akcijskog plana u sklopu Strategije razvoja ljudskih
resursa za istraživače (HR Strategy, implementacija OTM-R policy).

S. Lazanin



Predsjednica Etičkog povjerenstva.



Sudjelovala u pisanju Poslovnika o radu Etičkog povjerenstva Instituta,



Sudjelovala u pisanju Obrasca za prijavu istraživanja Etičkom povjerenstvu i obrasca
Informiranog pristanka.



Sudjelovala u sastavljanju Izvještaja Instituta za migracije i narodnosti o provedbi
preporuka za poboljšanja iz reakreditacije javnih znanstvenih instituta.

A. Vukić



Povjerenstvo za osiguravanje i unapređivanje kvalitete

J. Kumpes



Koordinator Radne skupine za podizanje kvalitete izdavačke djelatnosti IMIN-a.



Član Upravnog vijeća (predstavnik Znanstvenog vijeća u Upravnom vijeću).



Zamjenik predsjednika Znanstvenog vijeća.



Koordinator Radne skupine za podizanje kvalitete izdavačke djelatnosti IMIN-a.
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Sudjelovao u sastavljanju Izvještaja Instituta za migracije i narodnosti o provedbi
preporuka za poboljšanja iz reakreditacije javnih znanstvenih instituta.

D. Mlinarić



Članica više Povjerenstava IMIN-a; aktivnosti na sastavljanju dokumenata; zapisničarka
na ZV.



Koordinatorica međunarodne suradnje i umrežavanja IMIN-a i međunarodnih
istraživačkih mreža, npr. AEMI (Association of European Migration Institutions).



Koordinatorica za mobilnosti IMIN-ovih istraživača i gostovanja stranih istraživača na
Institutu.



Korespondencija o potencijalnim projektnim suradnjama i mobilnosti studenata putem
mreže mobilnosti Erasmus+.



19.1.2018. sastanak koordinatora za međunarodnu suradnju Instituta i Fakulteta o
poboljšanju uspješnosti aplikacija na Horizon 2020 projekte- Ministarstvo znanosti i
obrazovanja, državni tajnik Tome Antičić.



Sudjelovala u timu za sastavljanje Izvještaja Instituta za migracije i narodnosti o provedbi
preporuka za poboljšanja iz reakreditacije javnih znanstvenih instituta za MZO.



Izvještavanje o aktivnostima Koodinatorice za međunarodnu suradnju i mobilnost na
sjednicama Znanstvenog vijeća, izvještavanje ravnatelja IMIN-a.



Kao izvanredna članica EP sudjelovala u rad na pripremi sjednice Etičkog povjerenstva
IMIN-a, održana sjednica i vođenje zapisnika 9. sjednice EP-a

M. Gregurović



Zamjenica predsjednice Znanstvenog vijeća.



Zamjenica sindikalne povjerenice.



Članica Etičkog povjerenstva.



Članica radne skupine za izradu web stranice IMIN-a.
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Pripremanje i predsjedanje sjednicom Znanstvenog vijeća 11. svibnja 2018.



Vođenje zapisnika sjednica Znanstvenog vijeća, vođenje zapisnika skupova radnika,
vođenje zapisnika sjednica Etičkog povjerenstva, vođenje zapisnika sastanaka Sindikalne
podružnice.



Sudjelovanje na sastanku Regionalnog vijeća NSZVO 8. svibnja 2018..



Priprema Poslovnika o radu Etičkog povjerenstva IMIN-a.



Priprema Obrasca za prijavu istraživanja Etičkom povjerenstvu IMIN-a i Obrasca
informiranog pristanka.

S. Gregurović



Predsjednica ZV-a.



Sudjelovala u sastavljanju Izvještaja Instituta za migracije i narodnosti o provedbi
preporuka za poboljšanja iz reakreditacije javnih znanstvenih instituta;



Članica natječajnog odbora za izbor stručnog suradnika

S. Klempić Bogadi



Pročelnica Znanstvenog odsjeka za migracijska i demografska istraživanja.



Članica povjerenstva za izdavačku djelatnost.



Članica povjerenstva za izradu web stranice.



Članica knjižničnog odbora,



Članica natječajnog odbora za izbor ravnatelja, stručnog suradnika.



Zapisničarka sastanka Znanstvenog vijeća.



Koordinatorica aktivnosti vezanih uz Strategiju ljudskih resursa za istraživače kroz
primjenu Povelje i Kodeksa (do 5.11.2018.).



Prikupljanje i objedinjavanje materijala za odgovor AZVO vezano uz reakreditacijske
preporuke
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S. Podgorelec



Zamjenica predsjednice ZV-a.



Sudjelovala u sastavljanju Izvještaja Instituta za migracije i narodnosti o provedbi
preporuka za poboljšanja iz reakreditacije javnih znanstvenih instituta

A. Vukić, S. Lazanin, M. Gregurović, S. Podgorelec. D. Mlinarić, S. Gregurović, J. Kumpes – Interliber

2018.
S. Podgorelec i S. Klempić Bogadi – Europeana Collection Day - prikupljanje migracijskih priča,

12.9.2018.
S. Gregurović i D. Mlinarić – u prostorijama IMIN-a održala predavanje učenicima 6. i 7. razreda

Osnovne škole Eugena Kumičića iz Velike Gorice na temu migracija, 27.11.2018.

Ostale aktivnosti
Znanstveni odsjek za etnička istraživanja i nacionalne manjine
M. Perić Kaselj



U povjerenstvu za radno mjesto asistent, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu.



Pozvano sudjelovanje/raspravu na temu Hrvati u BiH, Saborski odbor za Hrvate u RH.



Pozvano sudjelovanje o demografskoj i migracijskoj politici, Ministarstvo za demografiju,
mlade i socijalnu politiku.



Posjet XVI. gimnazije (26 učenika) “Hrvatski iseljenici u Južnoj Americi“ u Hrvatskoj
matici iseljenika-pozvano predavanje o migracijama i identitetu Hrvata u Čileu i
Argentini.



Promocija knjige „Hrvati u Sloveniji“, Ljubljana.

F. Škiljan



Prezentacija knjige Laze Starčevića Protiv zaborava u Preradovićevoj 5 u Zagrebu 18.
rujna 2018.
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Prezentacija knjige Hrvati u Sloveniji u Ljubljani u studenom 2018.



Prezentacija knjige Iz povijesti Srba u Zagrebačkoj županiji u studenom 2018. u Zagrebu.



Prezentacija knjige Nacionalne manjine u Zagrebu Filipa Škiljana u lipnju 2018. u
Zagrebu. Prezentacija knjige Mađari u središnjoj Hrvatskoj Filipa Škiljana u travnju 2018.
u Daruvaru. Prezentacija knjige Talijani u Zagrebu u Rimu u svibnju 2018.,



Prezentacija knjige Muslimansko žensko pitanje u Bosni i Hercegovini 1908.-1950.
autora Adnana Jahića u Zagrebu i Brčkom (2018.).

A. Milardović



Na Sveučilištu Sjever predstavio novu knjigu Politološki razgovorni leksikon.

Znanstveni odsjek za migracijska i demografska istraživanja
S. Podgorelec



Promotorica monografije (reprinta knjige) Ive Rubića Naši otoci na Jadranu, Matice
Hrvatske, Zagreb, 22.1.2018.

S. Lazanin



U Slavonskom Brodu sudjelovala kao recenzentica u promociji knjige Marinka Vukovića,
Migracije i identitet u selima slavonske Posavine.

D. Mlinarić



Predstavljanje Zbirke Novak i vlastite knjige: Dubravka Mlinarić, Mira Miletić Drder
(2017): Zbirka Novak : Mappae Croaticae u Zbirci zemljovida i atlasa NSK, Nacionalna i
sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zagreb, 28.2.2018.



Ožujak 2018. - dobitnica Povelje Hrvatskog kartografskog društva za doprinos
kartografiji i koautorstvo knjige Zbirka Novak Mappae Croaticae u Zbirci zemljovida i
atlasa NSK.
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S. Gregurović



Članica Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo.



24. 2. 2018. i 17.11.2018. na poziv udruge Breza održala trening u Osijeku profesorima
srednjih škola i fakulteta sudionicima projekta „Start the Change – Modul 1 – Migracije“.



Izrada profila IMIN-a na portalu sudionika Research and Innovation u svrhu prijavljivanja
na projekte u okviru Obzora 2020 (Pillar: Societal Challenges, Work Programme Year:
H2020-2018-2020, Work Programme Part: Europe in a changing world – Inclusive,
innovative and reflective societies, Call: H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020.



Ažuriranje FB stranice EWSI Croatia.



11.12.2018. sudjelovala u IDEAS radionici u Bruxellesu na poziv CESIE-a iz Palerma kojoj
je cilj bio umrežavanje, predstavljanje projektnih ideja i djelatnosti matične institucije te
dogovor oko prijave projekata financiranih iz fondova Europske unije (Erasmus+, LLP,
EIF, Daphne III, FRC, Europeaid, REC, ENI, AMIF, itd.).



Sudjelovanje u radu Nacionalne migracijske mreže čiji rad koordinira Međunarodna
organizacija za migracije.

S. Gregurović i D. Župarić-Iljić



Ažuriranje podataka na mjesečnoj bazi za portal European Web Site on Integration
(Europske komisije) iz područja integracije stranaca u Hrvatsku i zemlje Europske unije
https://ec.europa.eu/migrant-integration/home.

S. Klempić Bogadi



Članica Korisničkog vijeća DZS-a za područje statistike stanovništva.



Članica izvršnog odbora i sudjelovanje u radu mreže WB-MIGNET.
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Medijski istupi
Znanstveni odsjek za etnička istraživanja i nacionalne manjine
R. Mesarić Žabčić



HRT 1 - javljanje uživo u 20,40 sati iz Supetra 11. svibnja 2018. godine, tema Iseljenički
turizam, migracije, iseljenici.

M. Perić Kaselj



Iako smo mali narod zbog velike dijaspore možemo postati bitni čimbenici
https://mojahrvatska.vecernji.hr/.../dijaspora-marina-peric-kaselj-istrazivanje-suradnja.



Znanstvenica Marina Perić Kaselj novi zamah u znanstvenim istraživanjima Instituta za
migracije i narodnosti https://www.totalno.hr/znanstvenica-znanstvenim-istrazivanjima.



http://www.politikaplus.com/novost/175132/najava-znanstvenog-skupa-koji-bi-trebaodati-odgovore-o-problemima-ovog-drustva.



https://www.slobodnadalmacija.hr/novosti/hrvatska/clanak/id/575790/tko-ce-napucitiopustjelu-hrvatsku-unuci-iseljenika-skandinavski-umirovljenici-koji-su-poludjeli-zanasim-otocima-migranti-cije-zaposljavanje-polako-uzima-maha-ili-radna-snaga-skosova-isrbije?fbclid=IwAR06erg2b4vFkGPAnnwgvknvhS6vrZXeTyxzjV7N3_JSOgd35_WkyAeNED
s.



Katoličko radio-integracija Hrvata iz Južne Amerike.



Dobar dan Hrvatska, HRT 1-Međunarodna konferencija: Migracija i identitet: kultura,
ekonomija, država.



Hrvati u Sloveniji, Globalna Hrvatska, HRT 4.



Slovenska televizija.

F. Škiljan



Intervju u emisiji Prizma u travnju 2018. i u prosincu 2018.
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Znanstveni odsjek za migracijska i demografska istraživanja
D. Župarić-Iljić



Globusov specijalni izvještaj: Hrvatska u klinču, sprema se crni scenarij na pomolu je
migrantski val daleko veći od onoga iz 2015., a svi putovi prema zapadu mu vode preko
RH, Boris Orešić, 15.06.2018.



Magazin: Tema tjedna: Nova migrantska kriza (I.) Sigurnost Hrvatske mora biti iznad
svega!, Darko Jerković, 16.06.2018.

D. Mlinarić



22.1. 2018. – gostovanje na Hrvatskom radio HRT 3 program, emisija „Okrugli stol“, ur.
V. Rusan, tema migracije u Hrvatskoj.

S. Gregurović



12.01.2018. sudjelovala u emisiji Dobar dan na HTV-u na temu migracija u Hrvatsku, EU i
integracije migranata.



intervju za tjednik Globus o useljavanju stranih radnika u RH.



https://www.jutarnji.hr/globus/Globus-politika/hrvatska-uvozi-vise-desetaka-tisucastranih-radnika-radnik-iz-bih-placa-ce-mi-biti-dvostruko-veca-mnoge-hrvate-sram-jeraditi-fizicke-poslove/7113390/.



17.06.2018. intervju za Jutarnji list o iseljavanju iz Hrvatske i imigracijskoj politici u RH
https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/masovno-iseljavanje-uzelo-je-toliko-maha-danam-je-preostala-samo-jedna-stvarna-mjera-koja-bi-preokrenula-trend-selektivnemjere-vise-ne-drze-vodu/7488324/.



13.11.2018. izjava za Al Jezeera Balkans o zapošljavanju strane radne snage u Hrvatskoj.

S. Podgorelec



Dijana Jurasić: Prije 50 godina očevi se brinuli o djeci 16 minuta, danas 59, 3.1.2018.
Večernji list, sociološka analiza.
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Dijana Jurasić: Ni jedna obitelj još nije prijavila iznajmljivače. Večernji list, 31. 8. 2018.
str. 10., sociološka analiza.

S. Klempić Bogadi



Večernji list, 10.4.2018., izjava o doseljavanju iz BIH u RH, članak U Hrvatskoj živi
560.000 ljudi koji ovdje nisu rođeni, https://www.vecernji.hr/vijesti/u-hrvatskoj-zivi560-000-ljudi-koji-ovdje-nisu-ro-eni-1238061.



Nova TV, 7.5.2018., Dnevnik, izjava o demografskim mjerama.



Nova TV, 30.5.2018., Dnevnik, izjava o demografskim mjerama.

M. Gregurović



Panorama, Hrvatski radio 3. program, 6. studeni 2018. – tema: obrazovne nejednakosti.
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8. STUDIJSKI BORAVCI I USAVRŠAVANJA
Znanstveni odsjek za migracijska i demografska istraživanja
1. S. Kuti - međunarodni poslijediplomski tečaj Divided Societies XXI: Old and New
Nationalisms, 6. – 13. svibnja 2018., Interuniverzitetski centar (IUC), Dubrovnik
(sudjelovanje u izvođenju tečaja, suorganizacija)
2. M. Gregurović - radionica: Objava članaka u Hrčku u XML formatu u okviru konferencije
Srce DEI 2018 (Dani e-infrastrukture), Zagreb, 11. – 12. travnja 2018., Srce
3. S. Klempić Bogadi - radionica: Uporaba Creative Commons licenci na obrazovnim
sadržajima u okviru konferencije Srce DEI 2018 (Dani e-infrastrukture), Zagreb, 11. – 12.
travnja 2018., Srce
4. D. Župarić-Iljić - ljetna škola Evidence for policy summer school - science, policy and
demography: the role of population and migration for sustainable development in the
european neighbourhood, u organizaciji Europske komisije i Institute for Applied System
Analysis, Laxenburgu, 5.-7.9.2018.
5. D. Župarić-Iljić - ljetna škola Migration on the Western Balkans - From Transit to
Reception, u organizaciji Sveučilista u Gottingenu, Beograd, 24.-28.9.2018.
6. D. Župarić-Iljić – studijsko putovanje u okviru projekta ,Podrška integraciji državljana
trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita, Stockholm, 2-5.10.2018.
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9. KNJIŽNIČNA I IZDAVAČKA DJELATNOST
Knjižnica
Knjižnica Instituta za migracije i narodnosti je specijalna knjižnica u sustavu. U knjižnici su
zaposlena jedna osoba, knjižničarka Viktorija Kudra Beroš.
Tekući poslovi
Tijekom 2017. godine obavljali su se redoviti knjižnični poslovi: nabava knjiga, izrada Biltena
prinova, stručna i formalna obrada nove i stare građe, korektura zapisa te pružanje korisničkih
usluga. Sukladno Odluci o reinventarizaciji i reviziji knjižnične građe (Klasa: 003-08/10-01/4,
UrBroj: 08-10-6) od 24. lipnja 2010. te Odluci od 4. siječnja 2016. (Klasa: 032-04/16-03/01,
UrBroj: 01/01-16/1) i dalje je u tijeku kontinuirano provođenje revizije knjižnične građe koja
obuhvaća reinventarizaciju cjelokupnog fonda (građe nabavljene prije 2010. godine) s
katalogizacijom de visu i izradom elektroničkog kataloga. Uz redovne poslove u knjižnici, nakon
rušenja dviju dvostranih polica s domaćom i stranom periodikom, uz sortiranje i slaganje
časopisa obavljena je i revizija te popis domaće periodike (iduće dogine obavit će se popis i
revizija strane periodike).
Ostali poslovi
Ostali poslovi izvršeni u 2018. godini:


obuhvaćaju rad na web stranici Instituta (kontinuirano uređivanje i stavljanje novih
sadržaja)



Prezentacija institutskog repozitorija Znanstvenome vijeću (19. siječnja 2018.)



sudjelovanje u izdavanju MET-a (izrada UDK broja),



sudjelovanje u ispunjavanju obrasca za dostavu podataka u svrhu višegodišnjeg
institucijskog financiranja znanstvene djelatnosti



sudjelovanje u inventuri materijalne imovine Instituta,



sudjelovanje u izradi izvještaja o radu za 2016. i 2017. godinu



obavljanje inventure CARNet-a (CARNetov koordinator za IMIN)
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popunjavanje ankete Ministarstva kulture u sklopu projekta „Digitalizacija kulturne
baštine“



sudjelovanje u organizaciji i provođenju „Dana prikupljanja“ održanog 12. rujna 2018. u
sklopu projekta Europeane – europskom digitalnom platformom za kulturnu baštinu
(2018. godina europske kulturne baštine s temom Migracije) – organizacija i provođenje
dana prikupljanja obuhvaćali su mjesečne on-line sastanke s predstavnikom Europeane
te suorganizatorima iz Hrvatske Ministarstvom kulture, Nacionalnom i sveučilišnom
knjižnicom, Hrvatskom radio-televizijom, sudjelovanje u snimanju priloga za HRT,
sastanke suorganizatora hrvatskog „Dana prikupljanja“, priprema prostora za Dan
prikupljanja (uz suradnju s Hrvatskom maticom iseljenika), sudjelovanje u „Danu
prikupljanja“, te sudjelovanje u on-line sastanku s predstavnicima Europeane te
budućim organizatorima „Dana prikupljanja“ u razmjeni iskustava.



Sudjelovanje u organizaciji Međunarodne znanstveno-stručne konferencije Migracije i
identitet: kultura, ekonomija država (zaprimanje sažetaka i korespondencija sa
sudionicima; uređivanje, prelamanje i grafičko oblikovanje knjige sažetaka, priprema i
izrada akreditacija za sudionike, izrada potvrda o sudjelovanju)



Pisanje Izvještaja o informacijskoj i znanstvenoj infrastrukturi kao potpori istraživačkom
radu u IMIN-u prema zahtjevu predsjednika Upravnog vijeća IMIN-a (rujan 2018.)

Digitalizacija i institutski repozitorij
Ministarstvu kulture prijavljen je projekt „Digitalizacija novina Radnička straža i dokumenta
Popis Jugoslovenske Naseobine u Punta Arenas – Chile“ za potporu programima digitalizacije
kulturne baštine u 2019. godini (rujan 2018.). Tijekom godine, prema vremenskim
mogućnostima, nastavljeno je „punjenje“ institutskog repozitorija i obrada prethodno
digitalizirane građe.
Suradnja
Knjižnica Instituta usko surađuje s Knjižnicom Filozofskog fakulteta i Knjižnicom Instituta Ruđer
Bošković, vezano uz nadogradnju, održavanje, korištenje, prilagodbu i razvoj knjižničnog sustava
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Koha. Knjižnica je također surađivala s Ministarstvom kulture, Nacionalnom i sveučilišnom
knjižnicom, Hrvatskom Maticom iseljenika, Hrvatskom radio-televizijom te Europeanom u
provođenju „Dana prikupljanja“ u sklopu Europeaninog projekta.

Izdavaštvo
Zbornik
1. Dijasporski i nacionalnomanjinski identiteti: migracije, kultura, granice, države
Urednici: Marina Perić Kaselj i Filip Škiljan
Zagreb: IMIN, 619 str., ISBN: 978-953-6028-35-1
Zbornik sadržava radove sa simpozija ili znanstveno-stručnog skupa pod nazivom „Dijasporski i
nacionalnomanjinski identiteti: migracije, kultura, granice, države“ održanog u Zagrebu 12. i 13.
prosinca 2016. Zbornik je namijenjen, ne samo znanstvenoj i stručnoj javnosti, već i širokom
krugu čitatelja jer se kroz prizmu priloga pokazuje širina i bogatstvo kultura, naroda i država,
njihove sličnosti i različitosti, dometi, opsezi i značenja granica i teritorija, što čini ovu temu jako
važnom, zanimljivom i atraktivnom kako u prošlosti, tako i u sadašnjosti, ali i u promišljanju
budućnosti.

Migracijske i etničke teme
ISSN 1333-2546 (tisak) ISSN 1848-0184 (online)
Glavna urednica: Sanja Klempić Bogadi
Izvršna urednica: Margareta Gregurović
Uredništvo: Dragan Bagić (Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu,
Zagreb, Hrvatska), Florian David Bieber (Zentrum für Südosteuropastudien, Karl-FranzensUniversität Graz, Österreich), Nihad Bunar (Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen,
Stockholms universitet, Stockholm, Sverige), Eva Janska (Katedra sociální geografie a
regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha, Česká
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republika), Sanja Lazanin (Znanstveni odsjek za migracijska i demografska istraživanja, Institut
za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatska), Mojca Pajnik (Mirovni inštitut, Ljubljana, Slovenija),
Sonja Podgorelec (Znanstveni odsjek za migracijska i demografska istraživanja, Institut za
migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatska), Laura Šakaja (Geografski odsjek, Prirodoslovnomatematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska) i Igor Štiks (Fakultet za medije i
komunikacije, Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija).

Znanstveni časopis Migracijske i etničke teme prvenstveno objavljuje znanstvene radove o
migracijama, problematici vezanoj uz migracije i demografske promjene te radove o različitim
aspektima etničnosti i identiteta u međunarodnom, nacionalnom i međunacionalnom
kontekstu. Prilozi donose teorijska dostignuća te empirijske analize i studije u širokom rasponu
disciplinarnih pristupa. Kao internacionalan, časopis uistinu pokriva svojim interesom cijeli
svijet; radovi se objavljuju na hrvatskom i engleskom jeziku, a po posebnoj odluci uredništva i
na drugim jezicima. Međunarodni karakter časopisa definiran je kako tematikom članaka tako i
međunarodnim sastavom autora, recenzenata, uredništva i izdavačkoga savjeta. Svi znanstveni
radovi podliježu strogom recenzentskom postupku koji uključuje inicijalnu uredničku provjeru i
dvije dvostruko slijepe recenzije anonimnih recenzenata.
Migracijske i etničke teme izlazile su tromjesečno od 1985.–2009. (do 2000. pod nazivom
Migracijske teme: časopis za istraživanje migracija i narodnosti), a od 2010. izlaze tri broja
godišnje.

Vidljivost i dostupnost časopisa znanstvenoj zajednici
Cjeloviti tekstovi, odnosno cjelokupna arhiva časopisa dostupna je na portalu znanstvenih
časopisa Republike Hrvatske Hrčak http://hrcak.srce.hr/met i na stranici časopisa preko sučelja
Open Journal System − OJS https://ojs.imin.hr/index.php/met/index.
Tekstovi objavljeni u časopisu referiraju se u sljedećim bazama podataka: ERIH PLUS – European
Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (Bergen, Norway); Sociological
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Abstracts (San Diego, USA); Worldwide Political Science Abstracts (San Diego, USA); Linguistics
and Language Behavior Abstracts (San Diego, USA); International Bibliography of the Social
Sciences (London, UK); SocINDEX (EBSCO, Ipswich, USA); CEEOL – Central and Eastern European
Online Library (Frankfurt am Main, Germany); DOAJ – Directory of Open Access Journals (Lund
University, Sweden); CEEAS – Central & Eastern European Academic Source (EBSCO, Ipswich,
USA); Political Science Complete (EBSCO, Ipswich, USA); Social Services Abstracts (ProQuest,
Ann Arbor, USA).

Objavljeni radovi u 2018.
U 2018. objavljen je broj 3 iz 2017., te broj 1 i 2 za 2018. Ukupno je bilo 10 znanstvenih radova,
3 prikaza i 1 osvrt. Prema kategorizaciji, četiri su izvorna znanstvena rada, tri su prethodna
priopćenja i tri su pregledna rad. Osam radova je objavljeno na hrvatskom i dva na engleskom
jeziku. Znanstvene radove objavilo je 17 (su)autora: 3 iz Instituta za migracije i narodnosti, 6 iz
ostalih institucija u Hrvatskoj i 8 znanstvenika iz inozemstva. Broj 3 za 2018. biti će objavljen
početkom 2019.
Svi

znanstveni

radovi

podliježu

strogom

recenzentskom

postupku

koji

uključuje

inicijalnu uredničku provjeru i dvije dvostruko slijepe recenzije anonimnih recenzenata.

Ostale publikacije
1. Međunarodna znanstveno stručna konferencija Migracije i identitet: kultura, ekonomija
država: knjiga sažetaka
Urednici: Filip Škiljan i Viktorija Kudra Beroš
Zagreb: IMIN, 212 str., ISBN 978-953-6028-37-5
Elektroničko izdanje knjige sažetaka s Međunarodne znanstveno-stručne konferencije Migracije
i identitet: kultura, ekonomija, država održane u Zagrebu od 6. do 8. prosinca 2018.
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4. FINACIJSKI POKAZATELJI
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