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Zagreb, 18. rujna 2020. 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU ZNANSTVENOG VIJEĆA INSTITUTA ZA MIGRACIJE I 

NARODNOSTI U 2018. 

 

Članovi Znanstvenog vijeća Instituta za migracije i narodnosti u 2018. bili su: dr. sc. Simona 

Kuti (predsjednica Znanstvenog vijeća do 02.07.2018.), dr. sc. Margareta Gregurović  

(zamjenica predsjednice Znanstvenog vijeća dr.sc. Simone Kuti do 02.07.2018.), dr. sc. Drago 

Župarić-Iljić (predsjednik Znanstvenog viieća od 02.07.2018. do 06.11.2018. ), dr.sc. Josip 

Kumpes (zamjenik predsjednika Znanstvenog vijeća Drage Župarić-Iljića 02.07. do 06.11. 

2018.), dr. sc. Snježana Gregurović (predsjednica Znanstvenog vijeća od 06.11.2018.) dr.sc. 

Sonja Podgorelec (zamjenica predsjednice Znanstvenog vijeća dr.sc. Snježane Gregurović od 

06.11.2018.), dr.sc. Sanja Klempić Bogadi, dr.sc. Simona Kuti, dr. sc. Sanja Lazanin, dr. sc. 

Ana Malnar, dr. sc. Rebeka Mesarić Žabčić, dr. sc. Anđelko Milardović, dr. sc. Dubravka 

Mlinarić, dr. sc. Marina Perić Kaselj, dr. sc. Filip Škiljan,dr. sc. Aleksandar Vukić, te dr. sc. 

Ivan Lajić (zaslužni znanstvenik). 

 

U 2018. održano je 12 sjednica Znanstvenoga 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: 

 

1. sjednica Znanstvenog vijeća održana 19. siječnja 2018. 

 

Dnevni red:  

 



 

1) Suradnja s Upravnim vijećem; 

2) Predstavljanje institutskog repozitorija; 

 

2. sjednica Znanstvenog vijeća održana 26.02.2018. 

Dnevni red: 

1) Preustroj znanstvenih radnih mjesta; 

2) Mogućnost korištenja razvojnih koeficijenata; 

3) Pokretanje postupka radi utvrđivanja uvjeta za razrješenje članice Upravnog vijeća (na 

vlastiti zahtjev); 

4) Izbor član/ice Upravnog vijeća IMIN-a; 

5) Prijedlog i usvajanje Poslovnika o radu Etičkog povjerenstva IMIN-a; 

6) Prijedlog i usvajanje Obrasca za prijavu istraživanja Etičkom povjerenstvu IMIN-a i 

dokumenta Informiranog pristanka za sudionike terenskih istraživanja; 

 

3. sjednica Znanstvenog vijeća održana 07.03.2018. 

Dnevni red: 

1) Izbor člana/ice Upravnog vijeća IMIN-a; 

2) Izbor koordinatora i člana radne grupe za praćenje provedbe Akcijskog plana IMIN-a 

2017.-2019. u cilju implementacije Strategije ljudskih resursa za istraživače; 

3) Izbor člana povjerenstva za osiguravanje i unapređivanje kvalitete; 

 

4. Sjednica Znanstvenog vijeća održana 11.05.2018.  

             Dnevni red: 

1) Donošenje odluke 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); 

3) Izbor koordinatora i člana radne grupe za praćenje Akcijskog plana IMIN-a 2017.-2019. 

u cilju implementacije Strategije ljudskih resursa za istraživače; 



 

4) Izbor člana Povjerenstva za osiguravanje i unapređivanje kvalitete; 

 

5. Sjednica Znanstvenog vijeća  28.05.2018. 

 

Dnevni red: 

 

1) Izbor predsjednika/ce i zamjenika/ce predsjednika/ce Znanstvenog vijeća IMIN-a; 

2) Izbor člana/ice Upravnog vijeća IMIN-a; 

3) Obrazloženje potrebe korištenja razvojnih koeficijenata 

 

6. sjednica Znanstvenog vijeća 04.06. 2018.  

            Dnevni red: 

1) Obrazloženje potrebe korištenja razvojnih koeficijenata asistenta (1): 

2) Obrazloženje potrebe korištenja razvojnih koeficijenata asistenta (2); 

3) Obrazloženje potrebe korištenja razvojnih koeficijenata znanstvenog suradnika; 

 

7. sjednica Znanstvenog vijeća 17.07.2018. 

Dnevni red: 

1) Prezentacija prijedloga programa vođenja Instituta u izbornom razdoblju (2018.-2022.) 

kandidatkinja u Natječaju za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta za migracije i 

narodnosti te davanje mišljenja Upravnom vijeću Instituta o najpovoljnijem kandidatu 

za imenovanje ravnatelja; 

2) Izbor člana Povjerenstva za osiguravanje i unapređivanje kvalitete; 

 

8.  sjednica Znanstvenog vijeća 25.07.2018. 

           Dnevni red: 

1) Rasprava o rezultatima i ishodima Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja 

Instituta za migracije i narodnosti u izbornom razdoblju 2018.-2022. (NN 

48/2018) 

9. sjednica Znanstvenog vijeća 21.09.2018. 

Dnevni red: 

1)  Rasprava o dostavi izvještaja o provedbi preporuka za poboljšanja iz reakreditacije javnih 

znanstvenih instituta Agenciji za znanost i visoko obrazovanje; 



 

2) Rasprava o organizaciji Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa „Migracije i identitet: 

kultura, ekonomija, država“; 

3) okretanje postupka radi utvrđivanja uvjeta za razrješenje člana Upravnog vijeća (na vlastiti 

zahtjev) 

 

10.  sjednica Znanstvenog vijeća 15.10.2018. 

           Dnevni red: 

1) Preustroj znanstvenih radnih mjesta u Institutu za migracije i narodnosti; 

2) Rasprava o dostavljenom izvještaju o provedbi preporuka za poboljšanja iz 

reakreditacije javnih znanstvenih instituta Agenciji za znanosti i visoko obrazovanje; 

3) Izvještaji pročelnika Znanstvenih odsjeka o planiranim i ostvarenim projektima za 

2018. godinu; 

4) Planirani projekti za 2019. godinu; 

5) Utvrđivanje znanstvene politike ZV-a za 2019. godinu; 

6) Izbor člana Znanstvenog vijeća u Upravnom vijeću; 

7) Provedba Akcijskog plana vezanog uz Strategiju ljudskih resursa za istraživače kroz 

primjenu Povelje i Kodeksa; 

 

11. sjednica Znanstvenog vijeća 5.11.2018. 

           Dnevni red: 

1) Izbor predsjednika/ce i zamjenika/ce Znanstvenog vijeća IMIN-a; 

2) Izbor člana/ice Upravnog vijeća IMIN-a; 

3) Izbor pročelnika/ce Znanstvenog odsjeka za migracijska i demografska istraživanja; 

 

12. sjednica Znanstvenog vijeća 17.12.2018. 

            Dnevni red: 

1) Financijski plan za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu; 

2) Izbor člana Znanstvenog vijeća Instituta u Upravno vijeće Instituta; 

3) Informacija o raspisivanju natječaja za upražnjena znanstvena i stručno radno mjesto; 

4) Izvješće pročelnika o radu Znanstvenih odsjeka za 2018.; 

5) Izvješće ravnatelja o radu IMIN-a za 2018.; 



 

6) Provedba Akcijskog plana vezanog uz Strategiju ljudskih resursa za istraživače kroz 

primjenu Povelje i Kodeksa; 

7) Plan rada za 2019. godinu po Znanstvenim odsjecima; 

 

Predsjednica Znanstvenog vijeća od 02.07.2016.    

do 02.07.2018. 

       

dr. sc. Simona Kuti 

 

Predsjednik Znanstvenog vijeća od 02.07.2018.       

do 06.11.2018. 

 

doc. dr.sc. Drago Župarić-Iljić 

 

Predsjednica Znanstvenog vijeća od 06.11.2018. 

 

dr. sc. Snježana Gregurović 

 


