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Zagreb, 30. kolovoza 202L. g.

lnstitut za antropologiju
Ljudevita Gaja 32

10 000 Zagreb

ZAPISNIK

214. sjednice Znanstvenog vijeia Instituta za antropologiju odriane 30. kolovoza 2021. godine,
elektronskim putem, od 8 do 16 sati.

elanovi Znanstvenog vije6a koji su glasali elektronski:
dr. sc. Luka Bodkor, dr. sc. Barbara CvitkuSii, Mario Carii (predstavnik asistenata i

poslijedoktoranada), dr. sc. Miran eoklo, dr. sc. Eva Andela Delale, dr. sc. Sta5o Forenbaher, dr. sc.

Dubravka HavaS Augu5tin, dr. sc. lvor Jankovii, dr.sc. Damir Marjanovii, dr. sc. Mario Novak, dr. sc.

Olga Orlii, dr. sc. Marijana Peridii Salihovi6, dr. sc. Ana Perinii Lewis, dr. sc. Petar Projii, dr. sc. Petra
Rajii Sikanjii, dr. sc. Tatjana Skari6Jurii, dr. sc. Vedrana Skaro, dr. sc. Matea Zajc Petranovii.

ilanovi Znanstvenog vijeda koji nisu pristupilitajnom glasanju:
dr. sc. Eva Andela Delale (godi5nji odmor), dr. sc. Damir Marjanovid idr. sc. SaSa Missoni

elanovi Znanstvenog vije6a koji nisu glasali:
dr. sc. SaSa Missoni

1. Prihva6anje prijedloga dnevnog reda214. sjednice Znanstvenog vijeda

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

213. sjednice.

2. Prihvadanje zapisnika 213. sjednice Znanstvenog vijeda !nstituta za antropologiju

ZakljuEak:
Znanstveno vijeie je s 19 glasova ZA, O PROTIV i O SUZDRZANIH prihvatilo zapisnik 213. sjednice

Znanstvenog vijeda.

3. Radna mjesta

3.1. lzvje5taj NatieEajnog povjerenstva za izbor kandidata na radno mjesto: viSi znanstvenisuradnik
iz znanstvenog podruEja humanistiEkih znanosti

Vezano uz izvjeitaj Natjeiajnog povjerenstva za izbor kandidata na radno mjesto: vi5i znanstveni

suradnik od 19. srpnja 202L. godine (ur. br. 2OZLL23L), Natjetajno povjerenstvo utvrduje da jedina u
zakonskom roku pristigla prijava na natjetaj (prijava kandidata Maria Novaka rodenog 22.07.1977.,
predana 2L. 04.2OZ1-, ur. br. 2021-0680) sadrZi potpunu dokumentaciju te zadovoljava sve uvjete

navedene u natjedaju za radno mjesto vi5eg znanstvenog suradnika, ukljudujuii i uvjete propisane

Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta lnstituta za antropologiju te
uvjete navedene kao prednosti. Takocfer, kandidat ima proveden izbor u znanstveno zvanje vi5i

znanstveni suradnik u znanstvenom podrudju humanistidkih znanosti - polje etnologija i

antropologija.



Natjedajno povjerenstvo stoga predlaZe da se dr.sc. Mario Novak izabere i zaposli na lnstitutu za

antropologiju na radno mjesto vi5eg znanstvenog suradnika iz znanstvenog podrudja humanistidkih

zna nosti.

Zakljutak:
Zakljudkom na todku 3.1. Znanstveno vijeie lnstituta za antropologiju je tajnim glasanjem s 15

glasova ZA, O PROTIV i 3 SUZDRZANA glasa prihvatilo izvje5ie Natjedajnog povjerenstva u kojem

navodi da dr. sc. Mario Novak moZe biti izabran na radno mjesto vi5eg znanstvenog suradnika.

3.2. lzvjeS6e Natjeiajnog povjerenstva za izbor kandidata na suradniEko radno miesto asistent/ica,
iz znanstvenog podrutja prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija

Natjedajno povjerenstvo (izvjeSie od 12. srpnja 2O2L.g. ,Ur. br. 2O21.L1,4O), temeljem natjedaja

objavljenog u tiskanom obliku Narodnih Novina (551202L) (21. svibnja 2O2L.), u dnevnim novinama

24sata (30. svibnja 2027.), na mreinim stranicama Europske mreie za podrSku mobilnim
istraiivadima Euraxess-a (24. svibn ja 2O2L.), kao i na mreinim stranicama lnstituta za antropologiju
(21. svibnja 2O2L.l i Hrvatskog zavoda za zapoiljavanje (24. svibnja 202L.) za izbor kandidata na

suradnidko radno mjesto asistent/ica, iz znanstvenog podrudja prirodnih znanosti, znanstvenog polja

kemija u sastavu dr. sc. Eva Andela Delale (predsjednica), dr. sc. Miran eoklo (dlan) i dr. sc. Dubravka

Hava5 Augu5tin (alanica) je predloiilo da se na navedeno radno mjesto u lnstitutu za antropologiju
primi u radniodnos Ines Zepii.

ZakljuEak:
Zakljuikom na todku 3.2. Znanstveno vijeie lnstituta za antropologiju je tajnim glasanjem s 18

glasova ZA, O PROTIV i 0 SUZDRZANA glasa prihvatilo izvje5ie Natjedajnog povjerenstva i predloZilo

da se lnes Zepi6 primi na suradnidko radno mjesto asistent/ica, iz znanstvenog podrudja prirodnih
znanosti, znanstvenog polja kemija u lnstitutu za antropologiju.

3.3. lzvjeSde NatjeEajnog povierenstva za izbor kandidata na radno mjesto viSi znanstveni suradnik
iz znanstvenog podruEja prirodnih znanosti- polje kemiia ili iz znanstvenog podrufja biomedicine i

zdravstva - polie temeljne medicinske znanosti

Natjedajno povjerenstvo (izvjeiie od 20. kolovoza 202L.g. ,Ur. br. 202L1289), temeljem natjedaja
objavljenog u tiskanom obliku 23. lipnja 2021,. g. NarodnihNovina (6812021),namreZnimstranicama
Europske mreLe za podr5ku mobilnim istraZivadima Euraxess-a (28. lipnja 2021.), kao i na mreZnim
stranicama Instituta za antropolo giju za radno mjesto vi5i znanstveni suradnik iz znanstvenog podrudja
prirodnih znanosti - polje kemija ili iz znanstvenog podrudja biomedicine i zdravstva - polje temeljne
medicinske znanosti u sastavu dr. sc. Mario Novak (predsjednik), dr. sc. Miran ioklo (dlan) i prof. dr.
sc. Tatjana 5kari6-Juri6 (dlanica) je predloiilo da se na navedeno radno mjesto u lnstitutu za

antropologiju primi u radniodnos dr.sc. Mirela Sedii.

Zakljutak:
Zakljudkom na todku 3.3. Znanstveno vijeie Instituta za antropologiju je tajnim glasanjem s L5
glasova ZA, O PROTIV i 3 SUZDRZANA glasa prihvatilo izvjeSie Natjedajnog povjerenstva i predloiilo
da se dr. sc. Mirela Sedii primi na radno mjesto viSi znanstveni suradnik iz znanstvenog podrudja
prirodnih znanosti- polje kemija ili iz znanstvenog podrudja biomedicine i zdravstva - polje temeljne
medicinske znanosti

3.4. Molba za suglasnost o prijevremenom izboru na radno mjesto

Dr. sc. lvor iankovii prilaZe molbu Znanstvenom vijeiu za suglasnost o prijevremenom izboru na
radno mjesto Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (ll izbor) prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti
i visokom obrazovanju prema kojem ukoliko zaposlenik ispunjava kriterije za izbor na viSe



znanstveno radno mjesto u odnosu na koje se bira, posebnom odlukom znanstvenog vijeia mo2e se
izabrati i ranije od roka od 5 godina, ali ne prije roka od tri godine od izbora na radno mjesto s niZim
zvanjem. U molbi su navedena sva bodovanja prema kojima ispunjava potrebne uvijete za

znanstveno zvanje Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (ll izbor) kao i dodatne uvijete lnstituta za

antropologiju.

ZakljuEak:

Zakljudkom na todku 3.4. Znanstveno vijeie lnstituta za antropologiju je elektronskim glasanjem s 15
glasova ZA, O PROTIV, 2 SUZDRZANA i 2 se nisu Zeljela izjasniti glasa prihvatilo molbu i dalo
suglasnost na izbor u znanstveno zvanje Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (ll izbor) dr.sc. lvoru
Jankoviiu.

4. Projekti

4.1. Priiava znanstvenog projekta pod naslovom Responsible Governance (RESGOV) na natjeiaj
CHANSE,,Transformations: Social and cultura! dynamics in the digital age"
Dr. sc. Dubravka HavaS AuguStin je Znanstvenom vijeiu podnijela izvje5taj o prijavi znanstvenog
projekta pod naslovom Responsible Governance (RESGOV) na natjedaj CHANSE ,,Transformations:
Social and culturaldynamics in the digitalage"

ZakljuEak:
Znanstveno vijeie je s L9 glasovaZA, O PROTIV i 0 SUZDRZANIH odobrilo navedeni izvje5taj

4.2. Obavijest o prijavi znanstvenog projekta na natjefaj DFG-a

Dr. sc. Mario Novak je Znanstveno vijeie obavijesto da u svojstvu suradnika sudjeluje u prijavi
manstvenog projekta 'Ancient human and pathogen genomics across the Roman Empire' na natjedaj
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Voditelj projekta je prof. dr. sc. Cosimo Posth sa

SveudiliSta u Ttibingenu, Njemadka.

ZakljuEak:
Znanstveno vijeie je s 19 glasovaZA, O PROTIV i O SUZDRZAN glasova odobrilo navedenu obavijest.

5. lzvje5taji o sudjelovanju na kongresima i usavrSavanjima

5.1. Sudjelovanje na znanstvenom skupu: European Association of Archaeologists - dr. sc. lvor
Jankovi6

Dr. sc. lvor Jankovii je Znanstveno vijeie lnstituta za antropologiju obavijestio o sudjelovanju
znanstvenom skupu European Association of Archaeologists koji ie se odriati virtualno, od 06.-11-

09.2027. godine. Na istom ie sudjelovati sa dva izlaganja:

1. Cost Action: integrating Neandertal legacy: from past to present (iNEAL),

2. A 2.0 catalogue of fossil hominids: Neandertals moving in tto the 21st century. A

comprehensive knowledge repository on the Neandertal legacy (u koautorstvu s J.-1. Voisin, S.

Hermon, S. Benazzi, A. DeGioanni, l. Hajdas, T. Hajdu, K. Harvati, A.D. Soficaru).

ZakljuEak:
Znanstveno vijeie je s 19 glasova ZA, O PROTIV i O SUZDRZAN glasova odobrilo navedenu obavijest.

5.2. Obavijest o sudjelovanju na znanstvenom skupu - dr. sc. Eva Andela Delale

Dr. sc. Eva Andela delale je Znanstveno vijeie lnstituta za antropologiju obavijestila o sudjelovanju na

medunarodnom znanstvenom skupu" 25. dani Ramira iZorana Bujasa" koji ie se odrZatiod 30. rujna



do 2. listopa da2O2t. godine. Skup organizira Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a

na skupu ie sudjelovatis izlaganjem: Eva Andela Delale, Natalija Novokmet, Nives Fuchs iSaSa

Missoni: ,,Odrednice kvalitete iivota u trudnoii i tijekom covid-19 epidemije"

ZakljuEak:
Znanstveno vijeie je s L9 glasovaZA, O PROTIV i 0 SUZDRZAN glasova odobrilo navedenu najavu

Zapisnik vodila:

Lucija Dodigovii

Voditelj knjiinice i INDOK sluZbe

Dostaviti:
- Dr. sc. Sa5a Missoni, ravnatelj
- Dr. sc. lvor Jankovii, predsjednik Znanstvenog vijeia
- Oglasna plota
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k Znanstvenog vijeia


