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IZVJEŠĆE 

UPRAVNOG VIJEĆA INSTITUTA ZA MIGRACIJE I NARODNOSTI  

O OBAVLJENIM AKTIVNOSTIMA U 2021. GODINI 

 

 

Upravno vijeće Instituta za migracije i narodnosti u 2021. godini: 

1. Prof. dr. sc. Mladen Vedriš,  Effectus Visoko učilište za pravo i financije, predsjednik 
Upravnog vijeća od 3. kolovoza 2020. (imenovan Odlukom Ministarstva znanosti i 
obrazovanja od 3. kolovoza 2020.)  

2. Dr. sc. Dubravka Brezak Stamać, Agencija za odgoj i obrazovanje, članica Upravnog vijeća 
od 3. kolovoza 2020. (imenovana Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja od 3. 
kolovoza 2020.)  

3. Dr. sc. Zvonimir Savić, Hrvatska gospodaska komora Zagreb, član Upravnog vijeća 
(imenovan Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja od 3. kolovoza 2020.)  

4. Dr. sc. Josip Kumpes, znanstveni suradnik, Institut za migracije i narodnosti, član 
Upravnog vijeća, predstavnik Znanstvenog vijeća od 1. listopada 2020., razriješen 27. travnja 
2021. Odlukom Znanstvenog vijeća Instituta za migracije i narodnosti 

5. Dr. sc. Sonja Podgorelec, znanstvena savjetnica – prvi izbor, Institut za migracije i 
narodnosti, članica Upravnog vijeća, predstavnica zaposlenika od 21. srpnja 2020. 

6. Prof. dr. sc. Anđelko Milardović, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, izabran je za člana 
Upravnog vijeća, predstavnika Znanstvenog vijeća, Odlukom Znanstvenog vijeća Instituta za 
migracije i narodnosti 28. travnja 2021.  

 

Upravno vijeće Instituta za migracije i narodnosti u 2021. godini održalo je tri sjednice, a na 
sjednicama je raspravljalo i odlučivalo sukladno navedenom: 

  



 Druga (2.) sjednica Upravnog vijeća održana 18. siječnja 2021. 

 

1. Verifikacija zapisnika s 33. sjednice i 1. sjednice Upravnog vijeća 
2. Suglasnost za sklapanje Ugovora o prijenosu ugovora o radu petero 

zaposlenika s Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u Institut za 
migracije i narodnosti 
 

3. Plan nabave Instituta za migracije i narodnosti za 2021. proračunsku godinu 
 

4. Godišnji izvještaj o radu Instituta za migracije i narodnosti za 2020. 
 

5. Znanstveni i drugi projekti Instituta za migracije i narodnosti – pregled 
 

6. Razno. 
 
 

Upravno vijeće usvojilo je predloženi i dopunjeni Dnevni red. 

O Zapisniku s 33. sjednice održane 8. lipnja 2020., s obzirom na to da nisu svi članovi 
Upravnoga vijeća, osim predsjednika prof. dr. sc. M. Vedriša, nazočili 33. sjednici Upravnoga 
vijeća jer su kasnije imenovani odnosno izabrani u Upravno vijeće, nije se glasovalo, odnosno 
nije se dao na verifikaciju.  

Zapisnik s 1. sjednice Upravnoga vijeće održane 22. prosinca 2020. verificiran je. 

Upravno vijeće donijelo je Odluku da se prihvaća Pismo namjere dekana Fakulteta hrvatskih 
studija Sveučilišta u Zagrebu i da se daje suglasnost ravnateljici Instituta za sklapanje 
Ugovora o prijenosu ugovora o radu petero zaposlenika s Fakulteta hrvatskih studija 
Sveučilišta u Zagrebu u Institut za migracije i narodnosti. 

Upravno vijeće usvojilo je Plan nabave Instituta za migracije i narodnosti za 2021. 
proračunsku godinu. 

Upravno vijeće primilo je na znanje izvješće o protekloj godini sa svim događanjima koja su 
izložena. 

Ravnateljica Instituta dr. sc. Marina Perić Kaselj izvijestila je o znanstvenim i drugim 
projektima Instituta za migracije i narodnosti, a Upravno vijeće je zaključilo da se za  sljedeću 
sjednicu dostave relevantni dokumenti kako bi se raspravljalo o znanstveno-stručnom 
ostvarenju.  

  



 

 Treća (3.) sjednica Upravnog vijeća održana od 11. veljače 2021.  

 

1. Verifikacija zapisnika s 2. sjednice Upravnog vijeća 
 

2. Financijski izvještaj Instituta za migracije i narodnosti za 2020. godinu 
 

3. 2. rebalans Financijskog plana Instituta za migracije i narodnosti za 2020. godinu 
 

4. Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Instituta za migracije i narodnosti za 2020. 
godinu 
 

5. Godišnji izvještaj o radu Instituta za migracije i narodnosti za 2020. godinu 
 

6. Plan rada Instituta za migracije i narodnosti za 2021. godinu 
 

7. Znanstveni i drugi projekti Instituta za migracije i narodnosti – pregled (izvjestiteljica 
dr. sc. Marina Perić Kaselj, ravnateljica Instituta)  
 

8. Pravilnik o raspodjeli i načinu korištenja vlastitih prihoda Instituta za migracije i 
narodnosti (prijedlog) 
 

9. Razno. 
 

Upravno vijeće usvojilo je predloženi Dnevni red i verificiralo je Zapisnik s 2. sjednice 
Upravnoga vijeća održane 18. siječnja 2021. 

Upravno vijeće usvojilo je Financijski izvještaj Instituta za migracije i narodnosti za 2020. 
godinu. 

Upravno vijeće usvojilo 2. rebalans Financijskog plana Instituta za migracije i narodnosti za 
2020. godinu. 

Upravno vijeće primilo je na znanje Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Instituta za 
migracije i narodnosti za 2020. godinu. 

Upravno vijeće primilo je na znanje Godišnji izvještaj o radu Instituta za migracije i 
narodnosti za 2020. godinu. 

Dr. sc. M. Perić Kaselj obavijestila je da će Plan rada Instituta za migracije i narodnosti za 
2021. godinu biti dostavljen članovima Upravnoga vijeća Instituta te je obrazložila predmetni 
Plan. 

Prof. dr. sc. M. Vedriš predložio je da Upravno vijeće Instituta primi na znanje Plan rada 
Instituta za migracije i narodnosti za 2021. godinu kao ranu fazu, da se predmetni Plan 
strukturirano predoči, da se na početku sljedeće sjednice Upravnoga vijeća razgovara o 
znanstvenim projektima, da se pozovu na sjednicu i da sudjeluju pročelnici Znanstvenih 
odsjeka u Institutu, da se nakon toga pripremi sistematizacija radnih mjesta u Institutu radi 



pregleda te optimiranja ljudskih resursa. Svi članovi Upravnoga vijeća Instituta suglasili su se 
s navedenim prijedlogom.  

Upravno vijeće je zaključilo da se prijedlog Pravilnika o raspodjeli i načinu korištenja 
vlastitih prihoda Instituta za migracije i narodnosti dostavi Nezavisnom sindikatu znanosti i 
visokog obrazovanja na suglasnost. 

Upravno vijeće Instituta informirano je da će se morati donijeti novi Pravilnik o ustroju radnih 
mjesta i položaja u Institutu za migracije i narodnosti te o ukupnom koeficijentu složenosti 
poslova radnih mjesta kojim raspolaže Institut za migracije i narodnosti.  

Dr. sc. M. Perić Kaselj je najavila da će biti potrebna i izmjena Statuta Instituta. 

Dr. sc. S. Podgorelec je predložila da se na sjednicu Upravnoga vijeća pozove predsjednica 
Znanstvenoga vijeća i svi članovi Upravnoga vijeća su se složili s prijedlogom. 

 Četvrta  (4.) sjednica Upravnog vijeća održana 8. prosinca 2021. godine 

 

1. Verifikacija zapisnika s 3. sjednice Upravnog vijeća (11. veljače 2021.) 
 

2. Prijedlog Financijskog plana Instituta za migracije i narodnosti za 2022. i projekcija 
plana za 2023. i 2024. godinu 

 
3. Plan nabave Instituta za migracije i narodnosti za 2022. godinu 

 
4. Promjena naziva Instituta za migracije i narodnosti (prijedlog) 

 
5. Pravilnik o raspodjeli i načinu korištenja vlastitih prihoda Instituta za migracije i 

narodnosti (prijedlog) 
 

6. Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta (prijedlog) 
 

7. Pravilnik o prijavi i provedbi znanstvenih i stručnih međunarodnih i domaćih 
projekata (prijedlog) 
 

8. Plan rada Instituta za migracije i narodnosti za 2021. godinu 
 

9. Izvješće o znanstvenim i drugim projektima Instituta za migracije i narodnosti 
(izvjestiteljice dr. sc. Katica Jurčević, dr. sc. Sanja Klempić Bogadi i dr. sc. Ana 
Malnar) 
 

10. Razno. 
 

 
Upravno vijeće usvojilo je predloženi Dnevni red i verificiralo je Zapisnik s 3. sjednice 
Upravnoga vijeća održane 11. veljače 2021. 
 
Upravno vijeće usvojilo je Prijedlog Financijskog plana Instituta za migracije i narodnosti za 
2022. i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu. 
 



Upravno vijeće usvojilo je Plan nabave Instituta za migracije i narodnosti za 2022. godinu. 

Upravno vijeće usvojilo je prijedlog promjene naziva Instituta za migracije i narodnosti u 
Institut za istraživanje migracija i donijelo odluku da se Ministarstvu znanosti i obrazovanja 
uputi prijedlog. 
 
Upravno vijeće donijelo je Pravilnik o raspodjeli i načinu korištenja vlastitih prihoda Instituta 
za migracije i narodnosti na koji je Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja dao 
suglasnost. 
 
Upravno vijeće donijelo je Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna 
mjesta s rokom stupanja na snagu 1. svibnja 2022. godine i odlučilo da će se o dodatnim 
uvjetima na sljedećoj sjednici Upravnoga vijeća provesti rasprava. 
 
Upravno vijeće donijelo je Pravilnik o prijavi i provedbi znanstvenih i stručnih međunarodnih 
i domaćih projekata. 
 
Upravno vijeće primilo je na znanje Plan rada Instituta za migracije i narodnosti za 2021. 
godinu koji je izložila ravnateljica Instituta dr. sc. M. Perić Kaselj. 

 
Upravno vijeće primilo je na znanje Izvješće o znanstvenim i drugim projektima Instituta za 
migracije i narodnosti izvjestiteljica dr. sc. Katice Jurčević, dr. sc. Sanje Klempić Bogadi i dr. 
sc. Ane Malnar, te prihvatilo inicijative koje su iznesene uz pojedine projekte. Nadalje, 
Upravno vijeće je predložilo da koordinacijska skupin na čelu s ravnateljicom Instituta dr. sc. 
M. Perić Kaselj organizira okrugli stol gdje će se prezentirati rezultati vezani za znanstvene i 
druge projekte i istraživanja Instituta. 

 
Dr.sc. M. Perić Kaselj obavijestila je Upravno vijeće o mogućnosti i potrebi zapošljavanja dva 
znanstvenika u kategoriji znanstvenika povratnika te da je zahtjev potrebno uputiti 
Ministarstvu znanosti i obrazovanja. 
 
Prof. dr. sc. A. Milardović najavio je da bi se želio uz podršku Instituta, radi stjecanja uvjeta 
za prijavu na natječaj, kandidirati za člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 
 
Upravno vijeće donijelo je Odluku o imenovanju Povjerenstva za provođenje revizije, koje bi  
provelo redovitu reviziju i otpis knjižničnoga fonda Knjižnice Instituta za migracije i 
narodnosti. 
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