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Broj: 187-19/07.2019. 
Zagreb, 1. srpnja 2019. 

 

ZAPISNIK 

2. sjednice Upravnog vijeća Instituta za filozofiju održane 1. srpnja 2019.  
s početkom u 11,00 sati u prostorijama Instituta za filozofiju, Ulica grada Vukovara 54/4 

Prisutni članovi: doc. dr. sc. Marija Brajdić Vuković, dr. sc. Ivana Skuhala Karasman;  dr. sc. 
Stipe Kutleša, Marija Ana Zovko Tomaš, dipl. iur., prof. dr. sc. Ivan Koprek 

Ostali prisutni:  dr. sc Filip. Grgić, ravnatelj Instituta za filozofiju 

Zapisničar: Sanja Berger-Tilić 

Predsjednik Upravnog vijeća utvrđuje postojanje kvoruma i predlaže sljedeći  

Dnevni red:  

1. Ovjera zapisnika 1. sjednice UV održane 29. siječnja 2019. 
2. Programsko financiranje Instituta 
3. Usklađivanje s Kolektivnim ugovorom za znanost i visoko obrazovanje 
4. Razno 

 

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad 1.  Ovjera zapisnika 1. sjednice UV-a održane 29. siječnja 2019. 

Zapisnik 1. sjednice Upravnoga vijeća Instituta održane 29. siječnja 2019. prihvaćen je 
jednoglasno. 

Ad 2. Programsko financiranje Instituta 

Članovima UV prethodno je dostavljena pismena obavijest ravnatelja Instituta u vezi s procesom 
uvođenja sustava programskog financiranja. 

U međuvremenu nam je MZO dostavio Odluku o programskom financiranju institutȃ, koja u čl. 
VI. navodi da se temeljno financiranje znanstvene djelatnosti u društvenom i humanističkom 
području obračunava na temelju formule koja uključuje "broj znanstvenih radova u bazama Web 
of Science ili SCOPUS-u". Znanstveni radovi u bazama Web of Science i SCOPUS su članci u 
časopisima, knjige i poglavlja u knjigama. No u popratnom Obrascu, to jest tablicama, 
predviđeno je da se upisuju samo "znanstveni radovi objavljeni u časopisima" u navedenim 
bazama. Dakle, Obrazac nije usuglašen s Odlukom. Ravnatelj je mišljenja da se treba postupiti u 
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skladu s Odlukom što je na kraju povoljnije za Institut. Znanstveno vijeće Instituta je na svojoj 
sjednici održanoj 12. 6. 2019. donijelo odluku da se svakom djelatniku Instituta za filozofiju 
zaposlenom na znanstvenom ili suradničkom radnom mjestu nalaže da tijekom 2019. godine 
pokuša objaviti barem jedan znanstveni rad u časopisu uvedenome u baze Web of Science ili 
Scopus. 
Otvorena je diskusija. U diskusiji su sudjelovali: doc. dr. sc. Marija Brajdić Vuković, dr. sc. 
Ivana Skuhala Karasman,  dr. sc. Stipe Kutleša, Marija Ana Zovko Tomaš, prof. dr. sc. Ivan 
Koprek i dr. sc. Filip Grgić.  
U diskusiji je istaknuto da su programskim financiranjem instituti s područja humanističkih 
znanosti deprivilegirani i okarakterizirani kao nevrijedni ili poluvrijedni i da je veliki problem u 
načinu vrednovanja rezultata rada znanstvenika humanističkih instituta. Podržana je odluka 
Znanstvenog vijeća Instituta u vezi s objavljivanjem članaka u WoS-u i Scopus-u.  
 
Ad. 3. Usklađivanje s kolektivnim ugovorom za znanost i visoko obrazovanje 

Članovima UV prethodno je dostavljena obavijest ravnatelja Instituta o usklađivanju rada 
Instituta s novim Kolektivnim ugovorom za znanost i visoko obrazovanje (KU).  

U skladu s KU, Institut mora: 

- donijeti pravilnik o raspisivanju i provedbi javnih natječaja (čl. 25 st. 3 KU).  
- asistentima zaposlenim na Institutu u cijelosti osigurati unaprijed i podmiriti troškove 

studija. Institut ima jednog asistenta koji studira u Rijeci i već postupa u skladu s čl. 35 
KU 

- čl. 20-31 Pravilnika o radnim odnosima Instituta uskladiti s čl. 39-43 KU. Pričekat ćemo 
donošenje novog Zakona prvenstveno radi reguliranja studijskih dopusta. 

- donijeti odluku o normiranju rada. Tu smo u skladu s tumačenjem Sindikata ustrojili rad 
svakog znanstvenika na Institutu donošenjem odluke o prihvaćanju 6 unutarnjih 
institutskih projekata, tako da je sada znanstveni rad organiziran u okviru sljedećih 
projekata:  
 
Projekti HRZZ: “Hrvatski renesansni aristotelizam: nova era u mišljenju prošlosti”; 
“Hrvatske filozofkinje u europskom kontekstu”; “Šteta, namjere i odgovornost”;  
 
Unutarnji institutski projekti: “Ideje i pravci hrvatske filozofije u 19. i 20. stoljeću”; 
“Etika i svakodnevni život”; “Aristotelova Druga Analitika”; “Temeljni logički 
pojmovi”; “Postojanje, uzročnost i Božji atributi”; “Povijest hrvatske filozofije”.  
Na taj je način svaki djelatnik Instituta zaposlen na znanstvenom ili suradničkom radnom 
mjestu angažiran na barem jednom projektu, čime je ispunjen osnovni uvjet za 
normiranje rada. 

 
 

Ad. 4 Razno. 

 Ravnatelj informira članove UV da je dr. sc. Pavo Barišić zatražio sporazumni raskid 
radnog odnosa s 1. 7. 2019. Od 1. 1. 2018. izgubili smo 5 radnih mjesta, ali bez izgleda 
da bismo ih mogli popuniti. Na MZO smo uputili molbu za izdavanjem suglasnosti za 
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raspisivanje javnog natječaja u siječnju i veljači 2019. godine, međutim još nismo dobili 
nikakav odgovor. 

 U Klovićevim dvorima 27. 6. 2019. održani su „Dani Instituta“ 
 Održana je „Ljetna škola“ 17., 18., 19. i 20. 07. lipnja 2019. Prijavilo se 25 polaznika, od 

toga tri četvrtine iz inozemstva. Smatramo da je škola bila uspješna i jako smo zadovoljni  
posječenošću 

 Ravnatelj predlaže da se sljedeća sjednica Upravnog vijeća sazove nakon što MZO 
pošalje na potpis ugovore o programskom financiranju. Prijedlog je prihvaćen. 

 

 

Sjednica Upravnoga vijeća završila je u 12:00 . 

 

Zapisničar:       Predsjednik Upravnog vijeća 

 

Sanja Berger-Tilić      Prof. dr. sc. Ivan Koprek 

 

 


