
 
 

Broj: 262-27/05.2016. 
Zagreb, 4. svibnja 2016. 
  

 
 

ZAPISNIK 
144. sjednice Znanstvenoga vijeća Instituta za filozofiju  

održane 3. svibnja 2016. s početkom u 11,00 sati. 
 
Prisutni: dr. sc. Erna Banić-Pajnić, znanstvena savjetnica; dr. sc. Luka Boršić, znanstveni 
suradnik; dr. sc. Filip Grgić, znanstveni savjetnik; dr. sc. Ivan Kordić, znanstveni savjetnik; 
dr. sc. Boris Kožnjak, znanstveni suradnik; dr. sc. Davor Pećnjak, znanstveni savjetnik; dr. 
sc. Ivana Skuhala Karasman, znanstvena suradnica; dr. sc. Dario Škarica, znanstveni 
savjetnik, dr. sc. Jure Zovko, znanstveni savjetnik, dr. sc. Marie-Élise Zovko, znanstvena 
savjetnica. 
 
Odsutni: dr. sc. Damir Barbarić, znanstveni savjetnik (isprika); dr. sc. Pavo Barišić, 
znanstveni savjetnik (isprika); dr. sc. Stipe Kutleša, znanstveni savjetnik (isprika); dr. sc. 
Srećko Kovač, znanstveni savjetnik (isprika); dr. sc. Zdravko Radman, znanstveni savjetnik 
(isprika); dr. sc. Željka Metesi Deronjić, znanstvena suradnica, poslijedoktorandica (službeni 
put); dr. sc. Petar Šegedin, znanstveni suradnik (isprika). 
 
Zapisničar: Sanja Berger-Tilić 
 
Ravnatelj je izrazio svoje nezadovoljstvo zbog nedolaska većeg broja članova Znanstvenog 
vijeća na sjednicu koja je vrlo važna za Institut. 
 
Predsjednik ZV-a konstatira da je od 17 članova ZV-a prisutno 10. 
Predsjednik ZV-a utvrđuje postojanje kvoruma za pravovaljano donošenje odluka. 
 
Prije početka sjednice, predsjednik ZV-a obavijestio je da je za predstavnika zaposlenika u 
suradničkim zvanjima u ZV Instituta izabrana dr. sc. Željka Metesi Deronjić, a radi isteka 
ugovora o radu dr. sc. Bruni Ćurku koji je do sada bio predstavnik zaposlenika u suradničkim 
zvanjima. 
 
Predložen je sljedeći dnevni red: 

1. Ovjera zapisnika 143. sjednice Znanstvenog vijeća održane 13. travnja 2016. 
2. Rasprava o stavu Instituta za filozofiju o prijedlogu modela namjenskog višegodišnjeg 

institucijskog financiranja znanstvene djelatnosti 
3. Rasprava o stavovima Instituta za filozofiju o postupku i modelima restrukturiranja 

javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj   
4. Razno. 

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad. 1. Ovjera zapisnika 143. sjednice Znanstvenog vijeća održane 13. travnja 2016. 
Zapisnik 143. sjednice ZV-a održane 13. travnja 2016. prihvaćen je jednoglasno 
 
Ad. 2. Rasprava o stavu Instituta za filozofiju o prijedlogu modela namjenskog  



           višegodišnjeg institucijskog financiranja znanstvene djelatnosti 
Ravnatelj je izradio prijedlog čijim bi se usvajanjem izrazio stav Instituta u vezi s modelom 
namjenskog višegodišnjeg institucijskog financiranja znanstvene djelatnosti. Prijedlog je 
dostavljen svim članovima ZV-a.  
U svom prijedlogu navodi da bi se postojeći model financiranja znanstvene djelatnosti, uz 
neke izmjene, mogao zadržati i u sljedećim godinama. Predlaže izmjene u rubrikama koje se 
odnose na pokazatelje znanstvene djelatnosti na način da se uzmu u obzir sve vrste 
publikacija koje su specifične za humanističko područje. 
Također predlaže da se uvede novi pokazatelj za financiranje znanstvene djelatnosti, a to je 
vrijednost ugovorenih bilateralnih znanstvenih projekata. 
Otvorena je diskusija. U diskusiji su se ostali članovi ZV-a složili s prijedlogom ravnatelja. 
Predsjednik ZV-a stavio je na glasanje: tko je za prihvaćanje prijedloga ravnatelja o modelu 
namjenskog višegodišnjeg institucijskog financiranja znanstvene djelatnosti, kao stava 
Instituta za filozofiju? 
Prijedlog ravnatelja prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad. 3. Rasprava o stavovima Instituta za filozofiju o postupku i modelima  
           restrukturiranja javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj   
 
Ravnatelj je izradio prijedlog čijim bi se usvajanjem izrazili stavovi Instituta o postupku i 
modelima restrukturiranja javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj. Prijedlog je 
dostavljen svim članovima ZV-a.  
U prijedlogu Institut pozdravlja odluku MZOS-a da se nastavi postupak restrukturiranja 
javnih znanstvenih instituta, ali što se tiče postupka restrukturiranja, predlaže se 
zadovoljavanje sljedećih načela: načelo transparentnosti, načelo participativnosti, načelo 
stručnosti i načelo obuhvatnosti.  
Što se tiče modelȃ restrukturiranja, trebamo zauzeti stav koji smatramo da je najbolji za 
Institut.  
a)   Uklapanje Instituta za filozofiju u veći institut ili centar iz područja humanističkih ili  

humanističkih i društvenih znanosti ne bi bio poželjno iz razloga: 
- što je Institut za filozofiju od 1977. do 1991. bio sastavnica Centra za povijesne 

znanosti, što se ne može smatrati pozitivnim jer je rezultiralo reorganizacijom 1991. U 
okviru tog modela djelovanja nije ostvarena znanstvena suradnja među odjelima koji 
su obavljali djelatnost iz različitih polja humanističkih znanosti. 

- Institutu su bliska istraživanja koja se provode u nekim drugim poljima humanističkog 
ili društvenog područja (povijest, filologija, psihologija ili politologija), ali isto tako su 
nam bliska i područja prirodnih znanosti, osobito fizika i matematika. 

- ni administrativno i financijsko opravdanje za uklapanje u veći institut ne postoji jer 
Institut trenutno ima optimalan broj administrativnog osoblja i njihova je podrška 
provođenju istraživanja posve zadovoljavajuća.  

b) Pripajanje Instituta nekom sveučilištu u ovom trenutku ne bi bilo poželjno jer: 
- bi to bila mjera administrativne prirode od koje niti sveučilište niti Institut ne bi imali 

koristi, već bi mogla nastati samo šteta s obzirom na činjenicu da gotovo sva veća 
sveučilišta u Hrvatskoj imaju odjele ili odsjeke za filozofiju. 

- ako bi se išlo u pripajanje nekom od sveučilišta u Hrvatskoj, taj proces bi trebalo 
voditi zajedno s restrukturiranjem sveučilišnog sustava, dakle trebalo bi provesti 
cjelovitu reformu. 



c) U ovom trenutku za Institut za filozofiju bi bilo najbolje da zadrži status samostalnog  
    javnog znanstvenog instituta, s time da se bolje regulira sudjelovanje Instituta u visokom   
    obrazovanju.  
Otvorena je diskusija. U diskusiji su sudjelovali: M.E. Zovko, D. Pećnjak, I. Kordić, F. Grgić, 
L. Boršić. 
Zaključeno je da je prijedlog ravnatelja realan i dobro napravljen i da ga kao takvoga treba 
poslati na MZOS.  
Ravnatelj je zamolio članove ZV-a da razmisle i o opciji B, ako nam ovaj prijedlog ne bi bio 
prihvaćen (da ostanemo samostalan Institut).  
Dogovoreno je da će se slijedeća sjednica ZV-a sazvati u roku od 2 do 3 tjedna i da će se na 
njoj raspravljati i o drugim mogućnostima u postupku restrukturiranja, koje bi se mogle 
prihvatiti kao najbolje za naš Institut. 
Predsjednik ZV-a stavlja na glasanje: prihvaćamo li prijedlog ravnatelja Instituta o postupku i 
modelima restrukturiranja javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj kao stav 
Instituta za filozofiju? 
Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 4. Razno 
a) Ravnatelj postavlja pitanje članu povjerenstva za izbor pristupnika na znanstveno radno 
mjesto znanstveni suradnik L. Boršiću zašto natječaj još uvijek nije završen. 
L. Boršić ističe da je na natječaj pristiglo osam molbi. Jedan od kandidata ne zadovoljava 
tražene uvjete, dok jedan od kandidata nema izbor u znanstveno zvanje znanstvenog 
suradnika, ali mu u skladu s čl. 40 st. 3 Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju traje postupak izbora i čeka se njegov završetak. Nakon toga će natječaj biti 
završen. 
b) Ravnatelj izvještava članove ZV-a  da je dr. sc. Bruni Ćurku je istekao ugovor o radu 30. 4. 
2016. Trenutno čekamo suglasnost MZOS-a za još jedno mjesto znanstvenog suradnika. Ako 
nam MZOS to ne odobri, molio bih ZV da donese odluku da se koeficijent oslobođen 
odlaskom B. Ćurka iskoristi za traženje suglasnosti za još jedno radno mjesto. 
c) Ravnatelj je zamolio da se u svibnju svakako sazove sjednica ZV-a i provede rasprava o 
novom nacrtu Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja. 
d) Svim je znanstvenicima poslan dopis u vezi s predlaganjem kandidata za članove 
Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. Prijava može biti 
individualna, kandidat treba imati zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju i ne smije 
biti čelnik ustanove. 
 
 
Dovršeno u 11,55 
 
Zapisničar       Predsjednik Znanstvenog vijeća 
 
 
 
Sanja Berger-Tilić      dr. sc. Davor Pećnjak 
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