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lnstitut za antropologiju
Ljudevita Gaja 32

L0 000 Zagreb

ZAFISNIK

220. sjednice Znanstvenog vijeia lnstituta za antropologiju odrZane 13. srpnja 2022. godine u

knjiZnici lnstituta za antropologiju s podetkom u 11:00 sati.

Prisutni Elanovi Znanstvenog vijeda:
dr. sc. Luka Bodkor, dr. sc. Barbara Cvitkuiii, dr. sc. Miran doklo, dr. sc. Eva Andela Delale,

Mario Carii (predstavnik asistenata i poslijedoktoranada), dr. sc. Dubravka Hava5 Augu5tin,
dr. sc. Morana Jarec, dr. sc. Damir Marjanovii, dr. sc. SaSa Missoni, dr. sc. Mario Novak, dr.

sc. Natalija Novokmet, dr. sc. Olga Orlii, dr. sc. Marijana Peridii Salihovii, dr, sc. Ana Perinii
Lewis, dr. sc. Petar Proji6, dr. sc. Jelena Seferovii, dr. sc. Jelena Sarac, dr. sc. Petra Rajii
Y.,
5rl(anJrc.

etanovi Znanstvenog vijeda koji nisu prisustvovali sjednici:
dr. sc. lvor Jankovii (sl. put), dr. sc. Mirela Sedii (GO), dr. sc. Tatjana Skari6Juri6 (BO), dr. sc.

Matea Zajc Petranovid (rad od kuie)

Na podetku sjednice dr. sc. Mario Novak, koji je bio zamjena predsjedniku Znanstvenog
vijeia dr. sc. lvoru Jankoviiu, pozdravio je dvije nove dlanice ZY, dr. sc. Moranu Jarec i dr. sc.

Jelenu Seferovii te im zaZelio dobrodo5licu s nadom da ie pridonijeti plodonosnom radu

Znanstvenog vijeia.

1. Prihvadanje prijedloga Dnevnog reda 220. sjednice Znanstvenog vije6a

Dr. sc. Mario Novak, otvorio je 22O. sjednicu Znanstvenog vijeia, pozdravio prisutne, utvrdio
kvorum te proiitao prijedlog Dnevnog reda22O. sjednice.
ZakljuEak:

Znanstveno vijeie je jednoglasno prihvatilo predloZeni Dnevni red 220. sjednice Znanstvenog

vijeia.

2. Prihvadanje zapisnika 199. sjednice Znanstvenog vijeda

Zakljuiak:
Znanstveno vijeie je, uz predloZene izmjene, jednoglasno prihvatilo zapisnik 219. sjednice

Znanstvenog vije6a.

3. Radna mjesta

3.1. Molba za reizbor na radno mjesto - dr. sc. Jelena 5arac

Dr. sc. Jelena 5arac je Znanstvenom vijeiu uputila molbu da se pokrene postupak njenog

reizbora na radno mjesto znanstvene suradnice i odabere komisija. Dr. sc. Natalija Novokmet
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je predloZila natjedajno povjerenstvo u sastavu: dr. sc. Mirela Sedii, (predsjednica), dr. sc.

Tatjana SkariiJurii, (dlanica), prof. dr. sc. Damjan Franjevi6, PMF (ilan).

Zakljuiak:
Znanstveno vijeie je jednoglasno odobrilo zamolbu dr. sc. Jelene 5arac za pokretanje

reizbora na radno mjesto znanstvene suradnice kao i predloieno povjerenstvo.

3.2. Suglasnost MZO za zapo5ljavanje i preustroj radnih mjesta
elanovi Znanstvenog vijeia su obavije5teni da je lnstitut za antropologiju dobio suglasnost

MZO-a za zapo5ljavanja na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, preustroj
sistematiziranih radnih mjesta, otvaranje dva nova radna mjesta na nepuno radno vrijeme
od 7Oo/o i raspisivanje javnog natjeiaja (dopis MZO od 8. lipnja 2O22.g. KLASA 640-02/22-
04/00099 U RBROJ :533-03-22-0002).

3.3. Prijedlog natjefainih komisija
Dr. sc. Mario Novak je Znanstvenom vije6u predloZio vijeiu osnivanje i sastav natjetajnih
povjerenstava za radna mjesta na lnstitutu za antropologiju na temelju molbe za suglasnost

za preustroj ipopunu upraZnjenih sistematiziranih radnih mjesta u lnstitutu za antropologiju
upuiene Ministarstvu znanosti i obrazovan ja 25. svibnja 2022. godine (ur. broj. 20220843l,

kao i na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 8. lipnja 2022. godine
(kl asa : 640-02 I 22-Oa / 00099 ; u r. b roj. 533-03-22-0002).

Dr. sc. Saia IVlissonije predloZio da se u totkama 3.3.1., 3.3.7. i3.3.8., s obzirom na to da se

radi o novim radnim mjestima, vanjski ilanovi povjerenstava zamijene 6lanovima iz lnstituta
za antropologiju.

Povjerenstva su odredena u sljedeiem sastavu

3.3.1.
Znanstveni suradnik - podrudje humanistidkih znanosti, polje arheologija: dr. sc. Petra Rajii
5ikanjii, vi5a znanstvena suradnica, predsjednica, dr. sc. lvor Jankovi6, znanstveni savjetnik,
dlan, dr. sc. Barbara Cvitkuiii, znanstvena suradnica, dlanica

Zakljutak:
elanovi Znanstvenog vijeia su jednoglasno prihvatili predloZeno natjedajno povjerenstvo.

3.3.2.
Znanstveni savjetnik - podrutje humanistiikih znanosti, polje arheologija: dr. sc. lvor
Jankovii, znanstveni savjetnik, predsjednik, prof. dr. sc. Marijana Peridii Salihovii,
znanstvena savjetnica, ilanica, prof. dr. sc. lvor Karavanii, Filozofski fakultet Sveuiili5ta u

Zagrebu, redoviti profesor, dlan

Zakljuiak:
elanovi Znanstvenog vijeia su jednoglasno prihvatili predloieno natjetajno povjerenstvo.

3.3.3.
Vi5i znanstveni suradnik - podrudje prirodnih znanosti, polje biologija: dr. sc. Mirela 5edii,
viSa znanstvena suradnica, predsjednica, prof. dr. sc. Damir lVlarjanovii, znanstveni suradnik,
dlan, prof. dr. sc. Domagoj Dikii, Prirodoslovno-matematidki fakultet SveutiliSta u Zagrebu,
znanstveni savjetn ik, dlan
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Zakljuiak:
elanovi Znanstvenog vijeia su jednoglasno prihvatili predloZeno natjedajno povjerenstvo

3.3.4.
Vi5i znanstveni suradnik - podruije druStvenih znanosti, polje psihologija: prof. dr. sc.

Tatjana 5karii-Jurii, znanstvena savjetnica, predsjednica, dr, sc. Miran eoklo, viSi znanstveni

suradnik, dlan, prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodii, Filozofski fakultet SveudiliSta u

Zagrebu, redovita profesorica, dlanica

Zakliuiak:
elanovi Znanstvenog vije6a su jednoglasno prihvatili predloieno natjeiajno povjerenstvo.

3.3.5.
Strudni savjetnik, podrudje humanistidkih znanosti, polje antropologija ietnologija: dr. sc.

Jelena Seferovii, strudna savjetnica, predsjednica, dr. sc. Olga Orlii, znanstvena suradnica,

dlanica, dr. sc. Hrvoje eargonja, Filozofskifakultet SveutiliSta u Zagrebu, docent, dlan

ZakljuEak:

elanovi Znanstvenog vijeda su jednoglasno prihvatili predloZeno natjedajno povjerenstvo.

3.3.5.
Vi5i knjiinitar
Natjedajno povjerenstvo: dr. sc. Ana Perinii Lewis, znanstvena suradnica, predsjednica, lvan

Dolanc, strudni suradnik, dlan, dr. sc. Breza 5alamon-Cindori, Nacionalna i sveuiiliSna

knjiinica, knjiZniiarska savjetnica, dlanica

ZakljuEak:
elanovi Znanstvenog vijeia su jednoglasno prihvatili predloZeno natjetajno povjerenstvo.

3.3.7.
Znanstveni suradnik na t0% radnog vremena, podrudje prirodnih znanosti, polje kemija: dr.

sc. Jelena 5arac, znanstvena suradnica, predsjednica, dr. sc. Matea Zajc Petranovii,

znanstvena suradnica, dlanica, dr. sc. Petar Projii, znanstveni suradnik, dlan

Zakljuiak:
elanovi Znanstvenog vijeia su jednoglasno prihvatili predloZeno natjedajno povjerenstvo.

3.3.8.
Znanstveni suradnik na 1O% radnog vremena, podrudje prirodnih znanosti, polje biologija:

dr. sc. Luka Boikor, znanstveni suradnik, predsjednik, dr. sc. Petar Projii, znanstveni

suradnik, dlan, prof. dr. sc. Marijana Peridii Salihovii, znanstvena savjetnica u trajnom

zvanju, dlanica

ZakljuEak:

elanovi Znanstvenog vijeda su jednoglasno prihvatili predloZeno natjedajno povjerenstvo.

3.4. Suglasnost MZO za odobrenje novog radnog mjesta strutni suradnik

Ministarstvo znanosti iobrazovanja je dalo suglasnost za otvaranje novog radnog mjesta l.

vrste - struini suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, raspisivanje javnog

natjedaja, te zapoiljavanje i sklapanje ugovora o radu za jednog zaposlenika na neodredeno

vrijeme (KLASA: 640-02122-04100067, URBROJ: 533-03-22-0002, od 26. travnja

2022.godine).
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ZakljuEak:

elanovi Znanstvenog vijeia su jednoglasno prihvatili dobivenu suglasnost.

3.5. Prijedlog natjeEajne komisije za radno mjesto struEni suradnik
Dr. sc. Mario Novak je na temelju dobivene suglasnosti MZO-a za novo radno mjesto strudni
suradnik u sustavu znanosti i obrazovanja (KLASA: 640-02/22-04100067, URBROJ: 533-03-22-
0002, od26. travnja 2022.godine) predloZio natjefajno povjerenstvo u sastavu:
dr. sc. Dubravka Hava5 Auguitin, predsjednica, dr. sc. Lejla Ferhatovii Hamzii, dlanica, dr. sc.

Jelena Sarac, tlanica.
Zakljuiak:
elanovi Znanstvenog vijeia su jednoglasno prihvatili predloZeno natjeiajno povjerenstvo.

3.6. Prijedlog osnivanja Povierenstva za prijedlog dinamike raspisivanja natjetaja za radna
mjesta lnstituta za antropologiju
Predsjednik Znanstvenog vijeia dr. sc. lvor Jankovii je predloZio da se radi lakSe ibrZe
procedure osnuje Povjerenstvo koje bi predlagalo dinamiku raspisivanja natjedaja, sukladno
raspoloiivim koeficijentima i odobrenjima Ministarstva znanosti i obrazovanja, te potrebama
lnstituta. Predloiio je da povjerenstvo bude trodlano, s mandatom od dvije godine.
Dr. sc. Mario Novak je predloZio povjerenstvo u sljedeiem sastavu: dr. sc. Luka Bodkor,
znanstveni suradnik, predsjednik, dr. sc. Olga Orlii, znanstvena suradnica, dr, sc. Natalija
Novokmet, znanstvena su radnica.
Prijedlog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Tatjana SkariiJurii, prof. dr. sc. Marijana Peridii
Salihovii i doc. dr. sc. Natalija Novokmet je dala dr. sc. Olga Orlii.

Dr. sc. Natalija Novokmet se zahvalila Sto je predloZena za ovo povjerenstvo i zatraZila
izuzece kao dlanica Uprave lnstituta, naglasivii da ie biti pridruZena 6lanica povjerenstva i

pomoii davanjem relevantnih informacija o moguinostima raspisivanja natjetaja.

Dr. sc. Natalija Novokmet je umjesto sebe predloiila dr. sc. lvora Jankoviia, dr. sc. Olga Orlii
je predloZila dr. sc. Petru Raji6 Sikanjii, dok je dr. sc. Ana Perinii Lewis predloZila dr. sc.

Dubravku Havai Auguitin.

Novopredloieno povjerenstvo dr. sc Maria Novaka je: dr. sc. Luka Bodkor, znanstveni
suradnik, predsjednik, dr. sc. Olga Orlii, znanstvena suradnica, dr. sc. Dubravka Havai
AuguStin, znanstvena suradnica.

Novopredloieno povjerenstvo dr. sc. Olge Orlii je: dr. sc. Tatjana SkariiJurii, prof. dr. sc

Marijana Peridii Salihovii i dr. sc. Petra Rajii 5ikanlii.

Zakljuiak:
Znanstveno vijeie je glasovanjem 13 ZA i JEDNIM SUZDRZANIM glasom prihvatilo prijedlog
povjerenstva dr. sc. Maria Novaka.
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3.7. Obrazloienje za raspodjelu koeficijenata
Dr. sc. Luka Botkor je Znanstvenom vijeiu dostavio Prijedlog raspodjele do sada

neraspodijeljenih raspoloiivih koeficijenata na lnstitutu za antropologiju.
Zakljuiak:
elanovi Znanstvenog vijeia su jednoglasno prihvatili navedeni Prijedlog raspodjele

raspoloZivih koeficijenata na lnstitutu za antropologiju.

4. Prijedlog dopune Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta

lnstituta za antropologiju
Dr. sc. Mario Novak stavio je na glasovanje Prijedlog dopune Pravilnika o dodatnim uvjetima

zaizbor na znanstvena radna mjesta lnstituta za antropologiju.
ZakljuEak:

Znanstveno vijeie je jednoglasno prihvatilo navedeni Prijedlog dopune Pravilnika o dodatnim

uvjetima zaizbor na znanstvena radna mjesta lnstituta za antropologiju.

5. lzbor predstavnika Znanstvenog vijeda u Upravno vije6e lnstituta za antropologiju
S obzirom na to da je mandat predstavnika Znanstvenog vijeia u Upravnom vijeiu lnstituta,

duZnost koju je obna5ao dr. sc. Petar Projii, zavr5io u razdoblju od posljednje sjednice,

predsjednik Znanstvenog vijeia dr. sc. lvor Jankovii je Znanstvenom vijeiu uputio molbu da

se provede izbor predstavnika za nadolazeie razdoblje.

Dr. sc. Luka Boikor je predloZio da to ponovno bude dosadainji predstavnik dr. sc. Petar

Projii, dok je dr. sc. Olga Orlii predloZila dr. sc. Petru Rajii5ikanjii.
Rezultat glasovanja:

dr. sc. Petar Projii -L42A,3 SUZDRZANA, 1 PROTIV

dr. sc. Petra Raji6 5ikanji6 -32A,3 SUZDRZANA

Zakljutak:
Nakon provedenog glasovanja Znanstveno vijeie je za predstavnika Znanstvenog vijeia u

Upravno vijeie lnstituta za antropologiju ponovno izabralo dr. sc. Petra Projiia.

6. EtiEko povjerenstvo
Prof. dr. sc. Tatjana SkariiJurii je Znanstveno vijeie izvijestila da je dosadainjem Etidkom

povjerenstvu istekao mandat te da je potrebno izabrati dlanove Etidkog povjerenstva za

predstojeie razdoblje.
ZakljuEak:
Nakon provedenog glasovanja Znanstveno vije6e je izabralo dlanove Etiikog povjerenstva u

istom sastavu.

7. Projekti

7.1. Obavijest o prihvadanju proiekta - dr. sc. Mario Novak

Dr. sc. Mario Novak je tlanove Znanstvenog vijeia obavijestio da je znanstveni projekt

,,Ancient human and pathogen genomics across the Roman Empire" na kojem sudjeluje u

svojstvu suradnika, a koji je 2021. godine prijavljen na natjedaj Deutsche

Forschungsgemeinschaft (DFG ), prihvaien za financiranje.

7.2.Priiava projekta - PRIMA EU

Dr. sc. Natalija Novokmet je dlanove Znanstvenog vijeia obavijestila da je projektna prijava

naziva ,,Adopting Mediterranean diet to improve health status" (Adopted) proila prvi krug
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vrednovanja na natjedaju PRIMA Topic 2.3.L (RlA) - Enabling the transition to healthy and
sustainable dietary behaviour, te da ie cjelovita projektna prijava biti upuiena u drugi krug
vrednovanja s rokom za podnoienje u rujnu 2022.

7.3. Priiava projekta - dr. sc. Miran eoklo
Dr. sc. Miran eoklo je dlanove Znanstvenog vijeia obavijestio da je na natjedaj zaklade Adris
2022 prijavio projekt ,,Utjecaj crijevne mikrobiote na klinidki tijek i ishod COVID-19 infekcije
(MrcRoBtocov)".

7.4. Priiava projekta - dr. sc. Barbara CvitkuSid

Dr. sc. Barbara Cvitkuiii je dlanove Znanstvenog vijeia obavijestila o prijavi projekta na

natjeiaj Seal of SAPlExcellence 2022 na Sveuiiliitu Sapienza u Rimu, ltalija. Prijava na

natjedaj ogranidena je na dobitnike odlikovanja Seal of Excellence za visoko ocijenje projekte
koji zbog ogranidenog budieta nisu mogli biti financirani u sklopu Horizon Europe Marie
Sktodowska-Curie akcije (MSCA). Seal of Excellence dodijeljen je za projekt ,,DressMeup -
Dressing Up during Late Upper Paleolithic and Mesolithic in the Eastern Adriatic region. An
integrated approach to study ancient clothing through the ornaments, stone and bone
tools", p rijavljen n a n atjedaj Horizon-MSCA-PF-2021.

7.5. Ukljuiivanje u aktivnosti COST akcije - dr. sc. Jelena Seferovid
Dr. sc. Jelena Seferovii je dlanove Znanstvenog vijeia obavijestila da je voditeljica COST

Akcije ,,History of ldentity Documentation in European Nations: Citizenship, Nationality and
Migration", dr. sc. Jeniffer Redmond, SveuiiliSte Maynooth, lrska, prihvatila istraZivadku
temu koju joj je predloZila, a radi se o analizi kako odredeni procesi utjeiu na aktivno
socijalno ukljudivanje iena u zajednicu (onih iena koje su migrirale u Hrvatsku tijekom Prvog
ili Drugog svjetskog rata i onih koje su zbog rata u Ukrajini bile primorane doseliti u

H rvatsku).

8. Znanstvena i struEna usavr5avanja

8.1. Molba za odlazak na Erasmus+ struinu praksu - Lia Vidas
Lia Vidas je flanove Znanstvenog vijeia zamolila da joj odobre prijavu na prvi krug natjedaja
za Erasmus+ strudnu praksu (ak.god. 2022/2023) koji je raspisalo Sveudili5te u Zagrebu.
Prijavila bi dvomjesedni boravak na Odsjeku za kulturnu baStinu SveudiliSta u Bologni
(kampus Ravenna, ltalija).
ZakljuEak:

Znanstveno vijeie lnstituta za antropologiju je jednoglasno odobrilo molbu za odlazak na
navedeno usavrSavanje.

8.2. lzvje5taj sa znanstvenog usavriavanja, Estonija - Anita Stojanovi6 Markovid
Anita Stojanovii Markovid je Znanstveno vijeie izvijestila o znanstvenom usavriavanju koje
je provela u Estoniji na Estonian Biocenter, lnstitute of Genomics, na usavr5avanju metoda
radunalne populacijske genetike pod mentorstvom dr.sc. Monike Karmin, u razdoblju od L7.
sijednja do 29. travnja 2022.
ZakljuEak:
Znanstveno vijeie lnstituta za antropologiju je jednoglasno prihvatilo navedeno izvjeSie.
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8.3. Obavijest o prijavi na stipendiju - dr. sc. Mirna Jernej Puli6

Dr. sc. Mirna Jernej Pulii je dlanove Znanstvenog vijeia obavijestila da se prijavila na Visiting

Fellowship Progrom pri lnititutu za novejio zgodovino (lnstitute for Contemporary History) u
Ljubljani. Osim usavriavanja, svrha prijave na stipendiju jest irazvijanje suradnje sa

znanstvenicima lnitituta za novejSo zgodovino te moguinosti za meduinstitucionalnu
suradnju u buduinosti.
Zakljuiak:
Znanstveno vijede lnstituta za antropologiju je jednoglasno odobrilo molbu za prijavu na

stipen d iju.

8.4. lzvje5taj o sudjelovanju na radionici- Maja Setinc, mag. biol. mol.
Maja Setinc, mag. biol. mol. je Znanstveno vijeie izvijestila o sudjelovanju na radionici

,,Developmental Circuits in Ageing" u organizaciji Europske organizacije za molekularnu
biologiju (EMBO), koja se odrZala od 27. do 30. svibnja 2021,. u Heraklionu na Kreti.

Sudjelovanje na radionici ovog tipa planirano je radnim planom projekta HECUBA.

Zakljuiak:
Znanstveno vijeie lnstituta za antropologiju je jednoglasno prihvatilo navedeno izvjeiie.

8.5. Molba za struino usavrSavanje - Maia Setinc, mag. biol. mol.
Maja Setinc, mag. biol. mol. je Znanstveno vijeie zamolila odobrenje za odlazak na strudno

usavriavanje na Max Planck lnstitute for Biology of Ageing (Koln, Njemadka), u istraiivadku
grupu dr. Jorisa Deelena. Predvideno trajanje strudnog usavriavanja je tri mjeseca, s

podetkom 4. listopada 2022. godine i zavrietkom 23. prosinca 2022. godine.

Zakljuiak:
Znanstveno vije6e lnstituta za antropologiju je jednoglasno odobrilo molbu za prijavu na

struino usavr5avanje.

9. tzvjeStaj sa sudjelovanja na znanstvenim skupovima

9.1. lzvjeStaj sa sudjelovanja na znanstvenom skupu ISABS 2022 - dr. sc. Dubravka Havai

Auguitin
Dr. sc. Dubravka Havai Augu5tin je Znanstvenom vijeiu podnijela izvje5taj o prisustvovanju

medunarodnom znanstvenom skupu "12th ISABS Conference on Forensic, Anthropological

Genetics and Mayo Clinic Lectures in lndividualized Medicine", Dubrovnik, Hrvatska, u
razdoblju 22.-27.lipnja 2022. godine. Ujedno je prije podetka glavnog kongresa od 20. do 21.

lipnja sudjelovala na 8. Hrvatskom kongresu humane genetike, 1. Hrvatskom kongresu

personalizirane medicine kao i na tedaju "Mayo Clinic Short Course on Epigenomics".

9.2. Izvje5taj sa sudjelovanja na znanstvenom skupu ISABS 2022-dr. sc.Jelena Sarac

Dr. sc. Jelena 5arac je Znanstvenom vijedu podnijela izvjeitaj o prisustvovanju

medunarodnom znanstvenom skupu "L2th ISABS Conference on Forensic, Anthropological

Genetics and Mayo Clinic Lectures in lndividualized Medicine", Dubrovnik, Hrvatska, u

razdoblju 22.-27 . lipnja 2022. godine.

9.3. Izvjeitaj sa sudjelovanja na kongresu - Maja Setinc, mag. biol. mol.
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Maja Setinc, ffiag. biol. mol., je Znanstveno vijeie obavijestila o sudjelovanju na konferenciji

,,European Human Genetics Conference 2022 (ESHG 2022)" koja je odriana od 11. do 1,4.

lipnja2022. u Bedu, Austrija (HECUBA).

9.4. tzvje5taj sa sudjelovanja na kongresu - dr. sc. Ana Perinid Lewis

Dr. sc. Ana Perinii Lewis je Znanstveno vijeie obavijestila o o sudjelovanju na 18th lslands of
the World Conference - lslands: Nature and Culture (Zadar, 13. - 17. lipnja 2022.) u

organizaciji lnternational Small lslands Studies Association (lSlSA) iSveudiliSta u Zadru na

kojem je sudjelovala s usmenim izlaganjem u suautorstvu s dr. sc. Petrom Rajii Sikanjii "Life

and death on the Croatian islands during the COVID-L9 pandemic".

9.5. lzvje5taj sa sudjelovanja na znanstvenom skupu - dr. sc. Mario Novak
Dr. sc. Mario Novak je Znanstveno vijeie obavijestio o odrZanom predavanju pod nazivom

,,Bioorchoeology of children from the Late Antique / Eorly Medievol Sipar (Sopparis/Siparis),

NW Croatio" na 45. godiSnjem skupu Srpskog arheoloikog druitva koje je odrZano u
Prokuplju. Samo predavanje je odrZano online.

9.5. lzvje5taj sa sudjelovania na znanstvenom skupu - dr. sc. Natalija Novokmet
Doc. dr. sc. Natalija Novokmet je Znanstveno vijeie obavijestila o sudjelovanju na

medunarodnom znanstvenom skupu "L2th ISABS Conference on Forensic, Anthropological
Genetics and Mayo Clinic Lectures in lndividualized Medicine", Dubrovnik, Hrvatska, u

razdoblju 22.- 28.lipn1a 2022. godine. Ujedno je prije poietka glavnog (ISABS) kongresa od

20. do 21. lipnja sudjelovala s usmenim izlaganjem pod nazivom "lnfluence of sub-

structuring of statistical forensic parameters on genetic STR markers in South-Eastern
Europe", na 8. Hrvatskom kongresu humane genetike, L. Hrvatskom kongresu
personalizirane medicine te na tedaju "Mayo Clinic Short Course on Epigenomics".

9.7. lzvje5taj sa sudjelovanja na znanstvenom skupu - dr. sc. Olga Orli6
Dr. sc. Olga Orlii je Znanstveno vijeie obavijestila o sudjelovanju na medunarodnom
znanstvenom skupu L6. Hrvatsko-slovenske poralele: Hrono ipiie u kriznim vremenimo -
prakse proizvodnje, distribucije i konzumocije koji se odrZao u Bistri (Zagrebadka Zupanija), 9.

i 10. 6. 2022. Na skupu je sudjelovala s usmenim izlaganjem'. ,,lzgrodnja prehrombenog
suvereniteto i prehrombenog gradanstvo u Hrvatskoj", napisanim u okviru projekta

,,Solidarna ekonomija u Hrvatskoj: antropoloika perspektiva" (SOLIDARan).

9.8. lzvjeitaj sa znanstvenog skupa.-.dr. sc. Zeljka Celin56ak

Dr. sc. Zeljka Celiniiak je Znanstveno vijeie obavijestila o sudjelovanju na konferenciji

,,European Human Genetics Conference" koja se odrZala od L1. do 14. lipnja 2022. u Bedu,

Austrija (projekt H ECU BA).

9.9. lzvje5taj sa znanstvenog skupa- lvan Dolanc, struini suradnik
lvan Dolanc, strudni suradnik je Znanstveno vijeie obavijestio o sudjelovanju na ,,tzth ISABS

Conference on Forensic and Anthropological Genetics and Mayo Clinic Lectures in

Individua|ized Medicine", Dubrovnik,22. do 27.lipnja 2022. godine.
10. Obavijesti
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10.1. Obavijest o boravku studenata

Sjednica je zavriila u 12:10 sati.

Zapisnikvod\t,z 
-'" c- c

Dr. sc. Vanda Pribadii

viSa strudna suradnica

4

dr. sc. lvor Jankovii

predsjedn ik Znanstvenog vij

u.z. dr. sc. Mario Novak

Dostaviti:
- Dr. sc. Sa5a Missoni, ravnatelj
- Dr. sc. lvor Jankovii, predsjednik Znanstvenog vijeia, dr. sc. Mario Novak

-.TajniStvo

- Oglasna ploda
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