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Zagreb, 16. srpnja 2A27. g.

lnstitut za antropologiju
Ljudevita Gaja 32
10 000 Zagreb

ZAPISNIK

213. sjednice Znanstvenog vijeia lnstituta za antropologiju odrZane 15. srpnja 2021. godine,
elektronskim putem, od 8 do 16 sati.

etanovi Znanstvenog vijeda koji su glasati elektronski:
dr. sc. Luka Bodkor, dr. sc. Barbara Cvitku5ii, Mario Cari6 (predstavnik asistenata i

poslijedoktoranada), dr. sc. Miran eoklo, dr. sc. Eva Andela Delale, dr. sc. StaSo Forenbaher,
dr. sc. Dubravka HavaiAuguitin, dr. sc. lvorJankovii, dr. sc. Sa5a Missoni, dr. sc. Mario Novak,
dr. sc. Natalija Novokmet, dr. sc. Olga Orlii, dr. sc. Marijana Periiii Salihovii, dr. sc. Ana Perinii
Lewis, dr. sc. Petar Proji6, dr. sc. Petra Raji6 Sikanjii, dr. sc. Tatjana Skarii-Jurii, dr. sc. Vedrana
Skaro, dr. sc. Matea Zajc Petranovid.

Elanovi Znanstvenog vijeda koji nisu pristupilitajnom glasaniu:
dr. sc. lvor Jankovi6 (sluZbeni put)), dr. sc. Olga Orlii (sluibeni put)

elanovi Znanstvenog vijeda koji nisu glasali:

dr. sc. Jelena Sarac (godiSnji odmor), dr. sc. Damir Marjanovii

1. Prihvadanje prijedloga dnevnog reda 213. sjednice Znanstvenog vijeda

Zakljutak:
Znanstveno vijeie je s 19 glasova ZA, 0 PROTIV i O SUZDRZANIH prihvatilo prijedlog dnevnog

reda 213. sjednice.

2. Prihvadanje zapisnikaZLL. sjednice Znanstvenog vije6a lnstituta za antropologiju

Zakljutak:
Znanstveno vijeie je s 19 glasova ZA, 0 PROTIV i O SUZDRZATtU prihvatilo zapisnik 211.

sjednice Znanstvenog vijeia.

3. Prihva6anje zapisnika 212. izvanredne sjednice Znanstvenog viieda lnstituta za

antropologiju

Zakljuiak:
Znanstveno vijeie je s 19 glasova ZA, O PROTIV i O SUZDRZnT|H prihvatilo zapisnik 212

izvanredne sjednice Znanstvenog vijeia.



4. Radna mjesta

4.1. tzvjeStaj Natje6ajnog povjerenstva zaizboi,r kandidata na radno mieito: inanstveni

savjetnik (10. lipnja 2OZl. Ur. broi:20210983)

Vezano uz izvjeStaj Natjedajnog povjerenstva za izbor kandidata na radno mjesto: znanstveni savjetnik

od24. svibnja 2021. godine (ur. br. 2O2L0857),lnstitut za antropologiju uputio je Ministarstvu znanosti

i obrazovanja RH molbu za pravnim tumaienjem je li u skladu sa zakonom potraiivati od kandidata

naknadno dostavljanje dodatne dokumentacije. lz Ministarstva je odgovoreno da ,,...i2 dldnko 47.

stavko 6. Zokona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju proizlozi da je odluku znonstvenog

vijeia i suglasnost zaposlenika potrebno imati priie raspisivanio natieEaia" (vidjeti prilog).

Temeljem navedenog, Natjedajno povjerenstvo utvrduje da jedina u zakonskom roku pristigla prijava

na natjedaj (prijava kandidata lvora Jankovida rodenog 25. 07. 197L., osobno predana 74. 04.2O2L.,

ur. br. 212fi64},ne sadrii potpunu dokumentaciju jer joj nedostaju posebna odluka Znanstvenog

vijeia lnstituta za antropologiju o ranijem raspisivanju natjedaja i suglasnost zaposlenika, kao i

dokumentacija iz koje se moZe jasno utvrditi da kandidat ispunjava kriterije za izbor u zvanje

znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, te zakljutuje da zbog nepotpune dokumentacije kandidat

lvorJankovii ne moZe bitiizabran na radno mjesto znanstvenog savjetnika. (10. Lipnja 2021. Ur. Broj:

2021"0983)

Zakljuiak:
Zakljuikom na todku 4.1. Znanstveno vijeie lnstituta za antropologiju je tajnim glasanjem s 16

glasova ZA, O PROTIV i l SUZDRZAN glas prihvatilo izvjelie Natjetajnog povjerenstva u kojem

navodi da dr. sc. lvor Jankovii ne moZe biti izabran na radno mjesto znanstvenog savjetnika.

4.2. lzvjeSde Natieiajnog povjerenstva za reizbor dr. sc. Dubravke Hava5 Augu5tin na

znanstveno radno mjesto znanstvena suradnica

Natjeiajno povjerenstvo (izvjeiie od 05. srpnja 2O2t.g.,Ur. br. 2A2LLO69\, imenovano na277.
sjednici Znanstvenog vijeia lnstituta za antropologiju u sastavu dr. sc. Miran eoklo, dr. sc.

Marijana Periiii Salihovii i dr. sc. Damjan Franjevii je predloiilo da se kandidatkinja dr. sc.

Dubravka Hava5 Auguitin ponovo izabere na radno mjesto znanstvene suradnice na lnstitutu
za antropologiju.

ZakljuEak:
Zakljudkom na todku 4.2.Znanstveno vijeie lnstituta za antropologiju je tajnim glasanjem s 16
glasova ZA, O PROTIV i 1 SUZDRZRw g|as prihvatilo izvjeiie Natje6ajnog povjerenstva i

predloZilo da se dr. sc. Dubravka Hava5 Augu5tin ponovo izabere na radno mjesto znanstvene
suradnice na lnstitutu za antropologiju.

4.3. lzvje56e Natjefajnog povjerenstva zaizbor kandidata na radno mjesto struini savjetnik
iz znanstvenog podruija humanistiEkih znanosti, znanstvenog polja etnologija i kulturna
antropologija



Natjeiajno povjerenstvo (izvje56e od 05. srpnja 2O2L.g.,Ur. br. 20211090), temeljem natjeaaja
objavljenih je objavljen u tiskanom obliku Narodnih Novina (55l21Ztl (21. svibnja 2O2L.), u

dnevnim novinama 24ibta (30. svibnja 2O2L)t, na mreZhim stranicama Euiopske mreieza
podriku mobilnim istraiivadima Euraxess-a (24. svibnja 202L.), kao i na mreZnim stranicama
lnstituta za antropologiju (21. svibnja 2O2L.) i Hrvatskog zavoda za zapo5ljavanje (24. svibnja
2021.1 za izbor kandidata na mjesto stru6ni savjetnik iz znanstvenog podrudja humanistidkih
znanosti, znanstvenog polja etnologija i kulturna antropologija u sastavu dr. sc Miran doklo,
dr. sc. Jelena Sarac i dr.sc. Eva Andela Delale je predloZilo da se na navedeno radno mjesto u

lnstitutu za antropologiju primi u radni odnos dr. sc. Jelena Seferovii.

Zakljuiak:
Zakljuikom na todku 4.3. Znanstveno vijeie lnstituta za antropologiju je tajnim glasanjem s 16
glasova ZA, O PROTIV i 1 SUZDRZRw g|as prihvatilo izvje5ie Natjedajnog povjer.enstva i

predloiilo da se dr. sc. Jelena Seferovid primi na radno mjesto strudne savjetnice u lnstitutu za

antropologiju.

4.4. al Molba za zamjenom flana Natjeiajnog povjerenstva za radno mjesto vi5i znanstveni
suradnik, humanistitke znanosti - dr. sc. Mario Slaus

Dr. sc. Mario Slaus je zamolio da ga se, zbog drugih obaveza, izuzme iz dlanstva u
Natjedajnom povjerenstvu za radno mjesto vi5i znanstveni suradnik, humanistitke znanosti.

ZakliuEak:
Znanstveno vijeie je s 19 glasova ZA, O PROTIV i O SUZDRZANIH prihvatilo ovu molbu.

4.4. b) Zamjena Elana Natjetajnog povjerenstva za radno mjesto viii znanstveni suradnik,
humanistidke znanosti- dr. sc. Marko Dizdar

Dr. sc. Miran eoklo je za dlana Natjedajnog povjerenstva za izbor kandidata na radno mjesto

viSi znanstveni suradnik iz znanstvenog podrudja humanistidkih znanosti predloiio dr. sc.

Marka Dizdara, umjesto dr. sc. Marija Slausa kojije traiio izuzeie.

ZakljuEak:
Znanstveno vijeie je s L9 glasovaZA, O PROTIV i O SUZDRZANIH prihvatilo ovaj prijedlog za

dlana povjerenstva.

4.5. Molba za raspisivanje natjeiaja i osnivanje povjerenstva,,Projekt razvoja karijera
mladih istraiivaia - izobrazba novih doktora znanosti"- dr. sc. lvor Jankovi6

Dr. sc. lvor Jankovi6 je zamolio Znanstveno vije6e lnstituta za antropologiju da prihvati

raspisivanje natjedaja za zapoiljavanje doktoranda/ice u suradnidko zvanje i na radno mjesto

asistenta temeljem odluke donesene 27. svibnja 2021,. godine na 198. sjednici Upravnog

odbora Hrvatske zaklade za znanost, kojom se financira doktorandTlca pod mentorstvom dr.

sc. lvora Jankovi6a. Odluka je donesena na temelju rezultata vrednovanja i preporuka odbora

za vrednovanje prijave na natjedaj,,Projekt razvoja karijera mladih istraiivada - izobrazba novih

doktora znanosti".



ZakljuEak:

Znanstveno vijeie je s 19 glasova ZA, O PROTIV i 0 SUZDRZAT|H prihvatilo molbu za

raspisivanje natjeiaja i predloZeno Natjedajno povjerenstvo.

4.6. Molba za osnivanje povjerenstva za natjeiaj za poslijedoktorandalice na proiektu

,,Solidarna ekonomiia u Hrvatskoj: antropoloSka perspektiva" (SOLIDARan| - dr. sc. Olga

Orli6

Dr. sc. Olga Orlii je zamolila Znanstveno vijeie lnstituta za antropologiju da odobri raspisivanje

natjeiaja za zapo5ljavanje poslijedoktoranda/ice na projektu ,,Solidarna ekonomija u

Hrvatskoj: antropoloSka perspektiva" (SOLIDARan).

Dr. sc. olga Orli6 je predloZila Natjedajnu komisiju u sastavu: dr. sc. Ana Perinii Lewis,

predsjednica povjerenstva, dr. sc. Petra Raji6 5ikanjii, dlanica i dr. sc. Olga Orlii, dlanica.

Zakljuiak:
Znanstveno vijeie glasovanjem s 19 glasova ZA, O PROTIV i O SUZDRZANIH prihvatilo molbu

za raspisivanje natjedaja i predloZeno Natjedajno povjerenstvo.

5. Proiekti

5.1. lzvjeitaj o prijavi proiekta - dr. sc. Mario Novak

Dr. sc. Mario Novak je Znanstveno vijeie je u svojstvu suradnika sudjelovao u prijavi

znanstvenog projekta pod naslovom ,,Meta OSOR. Osor as a metaphor fot ..." na natjeiaj
CHANSE,,Transformations: Social and cultural dynamics in the digital age".

ZakljuEak:
Znanstveno vijeie je s 19 glasova 7A, O PROTIV i O SUZDRZANIH odobrilo navedeni izvjeStaj.

5.2. Obavijest o prijavi projekta - dr. sc. Matea Zajc Petranovi6

Dr. sc. Matea Zajc Petranovii je Znanstveno vijeie obavijestila o pripremi projekta projekta
naziva ,,Genetic variations of sweet and salty taste receptor genes in obese and hypetensive
members of the Roma population from Croatia" na natjeiaj zaklade Nutricia Research

Foundation za jednogodi5nji Research Grant u iznosu od €30.000,00.

Zakljuiak:
Znanstveno vijeie je s 18 glasova ZA, 0 PROTIV i 1 SUZDRZRttt glas odobrilo navedeni izvjeitaj

5.3. Obavijest o prijavi projekta - dr. sc. Miran eoklo

Dr. sc. lvorJankovii je predloiio Natjedajnu komisiju u sastavu: dr. sc. lvorJankovii,

predsjednik, dr. sc. Mario Novak, ilan idr. sc. Petra Rajii 5ikanjii, dlanica.



Dr. sc. Miran eoklo je Znanstveno vijede obavijestio o prijavi projekta ,,Development of a

population specific model of prevention of metabolic syndrome (SPECIMETS)" na natjeiaj
Joi Cibatia-China R-D projeCts 2022-2

Zakljuiak:
Znanstveno vijeie je s 19 glasova ZA, O PROTIV i O SUZDRZANIH odobrilo navedeni prijavu
projekta.

5.4. Obavijest o prijavi projekta - dr. sc. Miran EoHo

Dr. sc. Miran eoklo je Znanstveno vijede obavijestio o prijavi projekta ,,Utjecaj crijevne
mikrobiote na klinidki tijek i ishod coVlD-19 infekcije (MlcRoBlocov)" na natjedaj Zaklade
Adris 2021.

Zakljuiak:
Znanstveno vijeie je s 1-9 glasova ZA, OPROTIV i O SUZDRZANIH odobrilo navedenu prijavu
projekta.

6. lzvjeitaji o sudjelovanju na kongresima i usavriavanjima

5.1. tzvjeStaj o sudjelovanju na znanstveno-struinom skupu - dr. sc. Ana Perini6 Lewis

Dr. sc. Ana Perinii Lewis je Znanstveno vijede lnstituta za antropologiju obavijestila o
sudjelovanju sudjelovanju na online- medunarodnom znanstveno-strufnom skupu,,Migracija
i identitet: kultura, ekonomija, driava (2)" (Ekonomski fakultet Zagreb, 19. - 2L. 5. 2O2L.,

organizator skupa lnstitut za migracije i narodnost) na kojem je .) odrZala usmeno izlaganje

,,lmidZ i identitet hrvatskih otoEnih destinacija: studija sludaja otoka Hvara i Malog Lo5inja".

ZakljuEak:
Znanstveno vijeie je s 18 glasovaZA, O PROTIV i l SUZDRZAN glas odobrilo navedeni izvjeitaj

6.2. Obavijest o sudjelovanju na znanstvenom skupu - dr. sc. Ana Perinif Lewis

Dr. sc. Ana Perinii Lewis je Znanstveno vijeie lnstituta za antropologiju obavijestila o

sudjelovanju medunarodnom znanstvenom online-skupu 15th Congress SIEF 2021 Breaking

the rules? Power, participation, transgression (Helsinki, Finska L9.-24.lipnja 2021.) na

kojem je odriala usmeno izlaganje ,,Dying alone, silent funerals, mourning in isolation -

death practices in Croatia during the COVID-19 pandemic".

Zakljufak:
Znanstveno vijeie je s 18 glasovaZA, O PROTIV i O SUZDRZAN glas odobrilo navedeni izvje5taj

6.3. tzvjeStaj o sudjelovaniu na znanstvenom skupu - dr. sc. Mario Novak

Dr. sc. Mario novak jeZnanstvenom vijeiu lnstituta za antropologiju podnio izvjeitajo

sudjelovanju na znanstvenom skupu Od morja do morja. Zivllenle in smrt v pozni bronasti

dobi med >Panonskim< in Jadranskim morjem (20. svibnja 2O2L., online) na kojem je odrZao



usmeno predavanje ,,Vatra je Zivot, vatra je smrt - bioarheoloSka rekonstrukcija Zivota (i

smrti)tijekom kasnog brondanog doba na primjeru Zavria, istodna Slovenija".

ZakljuEak:

Znanstveno vijeie je s 19 glasova ZA, O PROTIV i O SUZDRZANIH odobrilo navedeni izvje5taj.

6.4. Najava sudielovanja na znanstvenom skupu - dr. sc. Sta5o Forenbaher

Dr. sc. StaSo Forenbaher ne Znanstvenom vijeiu najavio sudjelovanje na medunarodnom

znanstvenom skupu "NeoNet: origin, development and consolidation of the Neolithic in the

Mediterranean region" koji 6e se odriati online 74.i L5. rujna2O2L godine. Skup organizira

Escuela Espaffola de Historia y Arqueologia en Roma, Consejo Superior de lnvestigaciones

Cientificas. Na skupu ie sudjelovati s izlaganjem Maritime mobility in the Adriatic and the

transition to farming.

Zakljuiak:
Znanstveno vijeie je s 19 glasova ZA, O PROTIV i O SUZDRZANIH odobrilo navedeni izvje5taj

7. dasopis Journal of Bioanthropology

7.L. al Molba za razrje5eniem duinosti glavnog urednika Easopisa Journal of

Bioanthropology

Dr. sc. lvorJankovii je zamolio dr. sc. Sa5u Missonija ravnatelja lnstituta za antropologiju da

ga razrijeii duinosti glavnog urednika dasopisa Journal of Bioanthropology.

7.1. b) Odluka o razrjeSenju duinostiglavnog urednika iasopisa Journa! of

Bioanthropology

Znanstveno vijeie lnstituta za antropologiju je obavijeiteno o Odluci kojom se dr. sc. lvor

Jankovii razrjeiava duZnosti glavnog urednika iasopisa Journal of Bioanthropology.

7.2. Priiedlog imenovania glavnog urednika iasopisa Journal of Bioanthropology

Dr. sc. Saia Missoni, ravnatelj lnstituta za antropologiju je za novog urednika iasopisa

Journal of Bioanthropology predloiio dr. sc. Damira Marjanovi6a.

ZakliuEak:

Znanstveno vijeie je s 19 glasova 7A, O PROTIV i O SUZDRZANIH odobrilo navedeni izvjeStaj

8. Razno

8.1. Obavijest o imenovanju Povjerenstva za nadzor biolo5kih uzoraka Biobanke lnstituta



Znanstveno vijeie lnstituta za antropologiju je obavijeiteno o imenovanju Povjerenstva za

nadzor koriStenja i poh rane uzoraka iz postojeiih kao i buduiih suradnji i projekata lnstituta

za antropologiju te otpis i zbrinjavanje na siguran nadin biolo5kih uzoraka Biobanke lnstituta

u sastavu: dr, sc. Dubravka Hava5 AuguStin, predsjednica, lva Sunii, dlanica, Anita Stojanovii

Markovii, tlanica, prof. dr. sc. Tatjana 5kariiJurii, dlanica.

Zapisnik vodila:

e-g\

Dr. sc. Vanda Pribatii u. z. Mario Novak

ViSa struina suradnica Predsjednik Znanstve vijeia

Dostaviti:
- Dr. sc. Sa5a Missoni, ravnatelj
- Dr. sc. lvor Jankovii, predsjednik Znanstvenog vijeta
- Oglasna ploda

(


