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Broj: 394-40/10.2016. 
Zagreb, 17. listopada 2016. 

 
ZAPISNIK 

5. sjednice Upravnog vijeća Instituta za filozofiju  
održane 17. listopada 2016. godine s početkom u 11:00 sati  

u prostorijama Instituta za filozofiju, Ulica grada Vukovara 54  
 
Prisutni: doc. dr. sc. Ante Periša; doc. dr. sc. Jelena Jurišić; prof. dr. sc. Ivan Koprek;  
               dr. sc.  Ivana Skuhala Karasman i Marin Martinić Jerčić. 
Ostali prisutni: prof. dr. sc. Filip Grgić, ravnatelj Instituta 
Zapisničar: Sanja Berger-Tilić 
 
Predsjednik Upravnog vijeća instituta doc. dr. sc. Ante Periša pozdravlja sve prisutne, 
utvrđuje kvorum za pravovaljano donošenje odluka i daje na raspravu prijedlog dnevnog reda. 
 
Predložen je sljedeći dnevni red: 

1. Ovjera zapisnika 4. sjednice UV-a održane 6. rujna 2016.  
2. Žalbe dr. sc. Željke Metesi Deronjić i dr. sc. Brune Ćurka na odluku Znanstvenog 
    vijeća o izboru na znanstvena radna mjesta znanstvenog suradnika. 
3. Molba dr. sc. Ivana Kordića za produljenjem radnog odnosa.  
4. Visina naknade članovima Upravnog vijeća. 
5. Razno. 

 
Nije bilo primjedbi ni dopuna. Dnevni red je stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 1. Ovjera zapisnika 4. sjednice UV-a održane 6. rujna 2016. 
Zapisnik je prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 2. Žalbe dr. sc. Željke Metesi Deronjić i dr. sc. Bruna Ćurka na odluku Znanstvenog 
           vijeća o izboru na znanstvena radna mjesta znanstvenog suradnika. 
Ravnatelj je pojasnio cijelu proceduru u vezi s izborom na znanstvena radna mjesta 
znanstveni suradnik u Institutu za filozofiju. 
Povjerenstvo je imalo jako težak zadatak. Na natječaj se prijavilo 8 pristupnika, od kojih 
jedan nije zadovoljio uvjete tražene u natječaju. Između 7 kandidata Povjerenstvo se trudilo 
izabrati najbolje. Izbor je potrajao nešto duže nego što je bilo predviđeno zato što je jedan od 
pristupnika pokrenuo postupak izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika paralelno s 
natječajem, tako da je Povjerenstvo moralo čekati završetak postupka izbora, na što nas 
obvezuje Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (čl. 40. st. 3.). Povjerenstvo 
je pristupnike vrednovalo kombinirajući kvantitativne i kvalitativne kriterije, te uzimajući u 
obzir specifične potrebe Instituta za filozofiju koji uključuju dodatne elemente relevantne za 
ovo radno mjesto (sudjelovanja na znanstvenim skupovima, mobilnost, administrativno 
iskustvo itd.). Pritom se Povjerenstvo vodilo smjernicama i naputcima iznesenima u 
Strateškom programu znanstvenih istraživanja na Institutu za filozofiju za razdoblje od 2013. 
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do 2017. godine. Nakon detaljne analize svih pristupnika, Povjerenstvo je ZV-u predložilo da 
se ugovori o radu na znanstvenim radnim mjestima znanstveni suradnik sklope s dr. sc. 
Tvrtkom Jolićem i dr. sc. Martinom Rossijem Montijem, što je ZV prihvatilo većinom 
glasova. 
Otvorena je rasprava.  
Predsjednik UV-a zamolio je ravnatelja da pojasni primjedbe dr. sc. Ćurka: mijenjanje i 
uvođenje novih pravila tijekom postupka provođenja izbora, ocjenu Povjerenstva da neki 
članci objavljeni u filozofskim časopisima nisu filozofski, a prof. dr. sc. Koprek je zamolio da 
mu se pojasni navod u žalbi dr. sc. Ćurka da pristupnici nisu dobili sve dokumente na uvid te 
da su članovi Povjerenstva bili u sukobu interesa 
Na postavljena pitanja ravnatelj je odgovorio: u odnosu na tekst natječaja ništa se nije 
mijenjalo u postupku provođenja natječaja. Povjerenstvo je tražilo razgovor s kandidatima, što 
nije navedeno u tekstu natječaja, ali to se u natječaju i ne može navesti. Također su od svih 
pristupnika tražili da izdvoje svoje znanstvene radove koje smatraju najrelevantnijima za ovaj 
natječaj kao i dodatne elemente koje je Povjerenstvo uzelo u obzir prilikom donošenja 
konačne odluke. Povjerenstvo u postupku izbora nije napravilo proceduralne pogreške i sve je 
bilo u skladu sa Zakonom, Statutom i Temeljnim kolektivnim ugovorom. Svi su pristupnici 
imali iste uvjete i prema svima se postupalo u skladu sa Zakonom, na jednak način. Što se tiče 
sukoba interesa članova Povjerenstva, ravnatelj ističe da ne razumije o kakvom bi sukobu 
interesa tu moglo biti govora. Nakon završenog natječaja svim pristupnicima poslana je 
obavijest o izboru uz napomenu da dokumente o provedenom izboru mogu dobiti na uvid u 
tajništvu Instituta. Nitko od pristupnika nije zatražio uvid u izbornu dokumentaciju. 
Nakon provedene rasprave, predsjednik UV-a predložio je da se prijeđe na drugu točku 
dnevnoga reda s obzirom na to da obje žalbe nisu napisane po pravilima u prikladnom 
formalno pravnom obliku i da nemaju pravnog uporišta. 
 
Ad. 3. Molba dr. sc. Ivana Kordića za produljenjem radnog odnosa. 
S obzirom na to da ZV Instituta nije prihvatilo molbu dr. sc. Kordića za produljenjem radnog 
odnosa na pet godina nakon navršenih 65 godina života, dr. sc. Kordić se obratio UV-u s 
molbom da UV kao tijelo drugog stupnja koje donosi pojedinačne odluke u svezi s radnim 
odnosima prihvati njegovu molbu te na osnovi njegovog znanstvenog, nastavnog i odgojnog 
rada s mladim znanstvenicima donese odluku o produljenju njegovog radnog odnosa u 
Institutu za filozofiju nakon 31. 12. 2016. do 31. 12. 2021. pozivajući se na čl. 24 i čl. 27 st. 4 
b) Statuta Instituta.  
Ravnatelj je ukratko obrazložio da je dr. sc. Kordić ZV-u dostavio molbu za ocjenu 
znanstvenog doprinosa radi produljenja radnog odnosa nakon navršenih 65 godina života. 
Konačnu odluku o produljenju radnog odnosa donosi MZOS uz prethodno pozitivno mišljenje 
ZV-a.  Na žalost, ZV Instituta nije natpolovičnom većinom prisutnih članova iskazalo potrebu 
za produljenjem radnog odnosa dr. sc. Kordiću. 
Predsjednik UV-a smatra na temelju korespondencije s dr. sc. Ivanom Kordićem da je 
izjašnjavanje o neprihvaćanju molbe dr. Kordića provedeno problematično, budući da je 
sjednica ZV-a sazvana kad su dva člana ZV-a bila na službenom putu, a za koje dr. sc. Kordić 
smatra da bi podržali produljenje njegovog radnog odnosa. Zato je on osobno sklon cijeli 
predmet vratiti natrag ZV-u da se ta odluka preispita. Dalje navodi da Institut nema utvrđene 
kriterije po kojima bi se u svim slučajevima postupilo jednako. 
Ravnatelj Instituta je pojasnio da smo do sada imali tri slučaja molbi za produljenjem radnog 
odnosa nakon navršene 65. godine starosti. Za sva tri slučaja procedura je bila ista. Svaku je 
molbu ZV razmatralo pojedinačno i nakon toga donijelo odluku. Dva znanstvenika nisu 
dobila pozitivno mišljenje ZV-a, jedan znanstvenik jest. Za njega smo poslali molbu MZOS-u 
i ono je odobrilo produljenje radnog odnosa na godinu dana.  
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Što se pak tiče dvoje odsutnih članova ZV-a, sasvim je normalno da na sjednicama ZV-a nisu 
uvijek prisutni svi članovi. Jedino što je važno jest da na sjednici bude nazočan dovoljan broj 
ljudi za donošenje pravovaljanih odluka, sukladno Poslovniku o radu ZV. Ravnatelj smatra 
vrlo ozbiljnom optužbu dr. sc. Kordića protiv predsjednika ZV-a da je sjednica ZV-a 
namjerno sazvana u vrijeme odsutnosti dva člana ZV-a kako se ne bi uvažila njegova molba. 
Doc. dr. sc. Jurišić zanimalo je je li u raspravi ZV-a vođeno računa o rezultatima 
reakreditacije u vezi s potrebom pomlađivanja kadrova. 
Ravnatelj je odgovorio da potreba pomlađivanja postojećeg kadra nije bila raspravljana niti je 
bila kriterij za odlučivanje o ovom predmetu.  
Prof. dr. sc. Kopreka zanimalo je jesu li uzeta u obzir ostvarenja dr. sc. Kordića, plodovi 
njegovog znanstvenog rada, međunarodna suradnja, njegovo iskustvo i znanje u radu s 
mladima itd. 
Ravnatelj je na to istaknuo da dr. sc. Kordić sve relevantne podatke o svojoj djelatnosti naveo 
u svojoj molbi te da na Institutu nema projekta i da nema asistenta. 
Predsjednik UV-a je ostao pri svom mišljenju da se svakako treba staviti na glasanje vraćanje 
molbe dr. sc. Kordića ZV-u, tako da je postavljeno pitanje:  
Tko je za to da se molba dr. sc. Ivana Kordića vrati na Znanstveno vijeće na ponovno 
razmatranje? 
ZA – 1, PROTIV – 1, SUZDRŽANI – 3. 
Jednim glasom protiv i tri suzdržana prijedlog predsjednika UV-a nije prihvaćen. 
Nakon toga predsjednik UV-a stavio je na glasanje molbu dr. Kordića: 
Podržavamo li molbu dr. sc. Ivana Kordića da mu se radni odnos u Institutu produlji nakon 
31. 12. 2016. na pet godina, odnosno do 31. 12. 2021. godine? 
ZA – 0, PROTIV – 1, SUZDRŽANI – 4. 
Jednim glasom protiv i četiri suzdržana molba dr. sc. Kordić-a nije prihvaćena. 
 
Ad. 4. Visina naknade članovima Upravnog vijeća 
Nakon kraće rasprave donesena je odluka, sukladno Odluci MZOS-a – većinom glasova, s 
jednim suzdržanim – da se predsjedniku UV-a isplaćuje naknada za rad u UV-u Instituta u 
neto iznosu od 500,00 kn mjesečno, a članovima UV-a u neto iznosu od 300,00 kn mjesečno 
od dana imenovanja (15. 6. 2016.). 
 
Ad. 5. Razno. 
M. Martinić Jerčić upozorio je da mu mandat predstavnika svih zaposlenika u UV-u Instituta 
ističe 18. 10. 2016. Primljeno na znanje. 
  
 
Dovršeno u 12,15 
 
 
 
Zapisničar       Predsjednik Upravnog vijeća  
 
  
Sanja Berger-Tilić      doc. dr. sc. Ante Periša 
 


