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Broj: 275-28/05.2016. 
Zagreb, 18. svibnja 2016. 

 
ZAPISNIK 

145. sjednice Znanstvenoga vijeća Instituta za filozofiju  
održane 18. svibnja 2016. s početkom u 11,00 sati. 

 
Prisutni: dr. sc. Erna Banić-Pajnić, znanstvena savjetnica; dr. sc. Pavo Barišić, znanstveni 
savjetnik; dr. sc. Luka Boršić, znanstveni suradnik; dr. sc. Filip Grgić, znanstveni savjetnik; 
dr. sc. Ivan Kordić, znanstveni savjetnik; dr. sc. Stipe Kutleša, znanstveni savjetnik; dr. sc. 
Srećko Kovač, znanstveni savjetnik; dr. sc. Boris Kožnjak, znanstveni suradnik; dr. sc. 
Željka Metesi Deronjić, znanstvena suradnica, poslijedoktorandica; dr. sc. Davor Pećnjak, 
znanstveni savjetnik; dr. sc. Ivana Skuhala Karasman, znanstvena suradnica. 
 
Odsutni: dr. sc. Damir Barbarić, znanstveni savjetnik (službeni put); dr. sc. Zdravko 
Radman, znanstveni savjetnik (službeni put); dr. sc. Petar Šegedin, znanstveni suradnik 
(službeni put); dr. sc. Dario Škarica, znanstveni savjetnik (isprika); dr. sc. Jure Zovko, 
znanstveni savjetnik (službeni put); dr. sc. Marie-Élise Zovko, znanstvena savjetnica 
(službeni put). 
 
Zapisničar: Sanja Berger-Tilić 
 
Predsjednik ZV-a konstatira da je od 17 članova ZV-a prisutno 11. 
Predsjednik ZV-a utvrđuje postojanje kvoruma za pravovaljano donošenje odluka. 
 
Predložen je sljedeći dnevni red: 

1. Ovjera zapisnika 144. sjednice Znanstvenoga vijeća održane 3. svibnja 2016.  
2. Obavijesti ravnatelja 
3. Odluka o suglasnosti za traženje suglasnosti za zapošljavanje jednog djelatnika na 

znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika 
4. Rasprava o novom Nacrtu Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja  
5. Izvješće Povjerenstva za dodjelu nagrada za znanstvenu izvrsnost 
6. Razno 

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad. 1. Ovjera zapisnika 145.sjednice Znanstvenoga vijeća održane 3. svibnja 2016. 
Zapisnik je prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 2. Obavijesti ravnatelja 

• 11. 4. 2016. s Goranom Lojkićem potpisan je ugovor o radu na određeno vrijeme od 
pet godina s početkom rada 11. 4. 2016. 

• 13. 4. 2016. svim pristupnicima natječaja za suradničko radno mjesto asistenta poslana 
je obavijest o izboru kandidata. Na suradničko radno mjesto asistenta izabran je 
Zvonimir Anić iz Kraljevice.  

• 15. 4. 2016. ravnatelj je MZOS-u uputio zahtjev s traženjem suglasnosti za 
raspisivanje natječaja za znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik 

• 20. 4. 2016. dr. sc. Bruni Ćurku poslana je obavijest o prestanku ugovora o radu s 30. 
4. 2016. 
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• 3. 5. 2016. MZOS-u dostavljen je stav Instituta za filozofiju o modelu namjenskog 
višegodišnjeg institucijskog financiranja znanstvene djelatnosti i stavovi Instituta o 
postupku i modelima restrukturiranja javnih znanstvenih instituta 

• 13. 5. 2016. potpisan je ugovor o radu sa Zvonimirom Anićem na određeno vrijeme u 
trajanju od pet godina s početkom 16. svibnja 2016.  

Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. Obavijesti ravnatelja primljene su na znanje. 
 
Ad. 3. Odluka o suglasnosti za traženje suglasnosti za zapošljavanje jednog djelatnika  
           na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika 
Ravnatelj je pojasnio da se odlaskom dvoje kolega u mirovinu oslobodio ukupni koeficijent u 
iznosu od 5,916. Iako smo kao zamjenu tražili suglasnost za tri znanstvena radna mjesta 
znanstvenog suradnika (1,843x3=5,529), MZOS nam je odobrilo samo dva i jedno 
napredovanje na više znanstveno radno mjesto. Na pismene i usmene molbe za korekcijom te 
odluke do sada nismo dobili odgovor. Koncem travnja o. g. jednom našem zaposleniku na 
suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda istekao je ugovor o radu. Njegovim odlaskom 
oslobodio se koeficijent 1,600. Prema uputama MZOS-a od 7. prosinca 2015. godine 
koeficijenti oslobođeni izlaskom znanstvenih novaka iz sustava mogu se koristiti za 
zapošljavanje na znanstvena radna mjesta. Zato je ravnatelj uputio molbu ZV-u da prihvati 
njegov prijedlog i da suglasnost da se od MZOS-a zatraži suglasnost za zapošljavanje jednog 
djelatnika na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Predsjednik ZV-a stavlja na glasanje: Jeste li za to da se prihvati molba ravnatelja? 
Molba ravnatelja prihvaćena je jednoglasno. 
 
Ad. 4. Rasprava o novom Nacrtu Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja  
Ravnatelj napominje da je Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki 
razvoj pokrenulo 4. travnja 2016. javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o uvjetima za izbor u 
znanstvena zvanja. Rasprava je otvorena do 6. lipnja 2016. Smatra da je Nacrt Pravilnika 
važan dokument za Institut i da se ZV treba uključiti u raspravu i donijeti svoje mišljenje. Kao 
prilog raspravi dostavio je svoje prigovore koje je iznio u pet skupina: 
1) Načela na kojima se temelji dio Pravilnika koji se odnosi na humanističke znanosti 
odražavaju stavove samo dijela humanističkih znanstvenika u Hrvatskoj.  
2) Pravilnik ne daje jasne upute o tome koja vrsta radova pristupnika kvalificira za izbor u 
znanstveno zvanje. Kriteriji kategorizacije radova nejasni su i nekonsistentni. Prije svega, 
nejasno je što se sve računa kao rad kategorije a1. 
3) Mogućnost zamjene radova nije dovoljno specificirana, čime se otvara mogućnost 
zloporabe. 
4) Opseg ne može biti kriterij vrednovanja znanstvenog rada. 
5) Pravilnik neopravdano ograničava slobodu u izboru načina diseminacije zhnanstvenih 
rezultata. 
Otvorena je diskusija. 
U diskusiji su sudjelovali: I. Skuhala Karasman, S. kutleša, F. Grgić, S. Kovač, D. Pećnjak, P. 
Barišić, E. Banić-Pajnić. 
Nakon provedene diskusije u kojoj su se svi sudionici složili s primjedbama ravnatelja, 
predsjednik ZV-a stavio je na glasanje: Prihvaćamo li primjedbe ravnatelja kao stav ZV-a 
Instituta i da se kao takve pošalju Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i 
tehnološki razvoj? 
Prihvaćeno jednoglasno. 
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Ad. 5. Izvješće povjerenstva za dodjelu nagrada za znanstvenu izvrsnost. 
U ime povjerenstva izvještaj je podnio B. Kožnjak. 
Povjerenstvo je primilo dva prijedloga, D. Pećnjaka (05. 02. 2016.) i D. Barbarića (19. 02. 
2016.) 
Prijedlog D. Pećnjaka je da se nagrada dodijeli dr. sc. Luki Boršiću i dr. sc. Ivani Skuhala 
Karasman za znanstveni rad objavljen u koautorstvu: izvorni znanstveni članak „Isotta 
Nogarola - The Beginning of Gender Equality in Europe“, The Monist 98/1 (2015), str. 43-52. 
 
Prijedlog D. Barbarića je da mu se nagrade dodijele za sljedeće znanstvene radove: 
1. Autorsku knjigu Chora. Über das zweite Prinzip Platon 
(Narr/Franke/Attempto: Tübingen 2015), u opsegu od ukupno 136 stranica. 
2. Autorsku knjigu Wiederholungen. Philosophiegeschichtliche Studien (Mohr Siebeck: 
Tübingen 2015), u opsegu od ukupno 378 stranica. 
3. Izvorni znanstveni članak „Mythologie als Göttergeschichte“, Annuario filosofico 30 
(2014), Mursia Editora: Milano 2015, str. 154-170. 
4. Znanstveni rad „Das Erbe der Romatik“, objavljen u uredničkoj knjizi Alberto Bonchino & 
Albert Franz (ur.), Aufklärung und Romatnik als Herausfolderung für Katholisches Denken 
(Ferdinand Schöningh: Paderborn 2015), str. 21-35. 
5. Znanstveni rad „Die große Dissonanz, mit der alles anfängt“, objavljen u uredničkoj knjizi 
Lore Hühn, Paul Ziche, Philipp Schwab (ur.), Schelling-Studien 3 (Verlag Karl Alber: 
Freiburg/München 2015), str. 133-148. 
Oba prijedloga su uredno dostavljena, obrazložena i cjelovita.  
Povjerenstvo predlaže ZV-u da se dr. sc. Damiru Barbariću dodijeli jedinstvena nagrada u 
iznosu od 4.000,00 kn i to: 2.000,00 kn za znanstveni rad „Das Erbe der Romatik“ i 2.000,00 
kn za znanstveni rad „Die große Dissonanz, mit der alles anfängt“, te da se dr. sc. Luki 
Boršiću i dr. sc. Ivani Skuhala Karasman dodijeli nagrada za izvorni znanstveni članak u 
koautorstvu „Isotta Nogarola - The Beginning of Gender Equality in Europe“ u visini od 
2.000,00 kn. 
 
Predsjednik ZV-a stavio je prijedlog povjerenstva na glasanje. Prijedlog je prihvaćen 
jednoglasno. 
Upućene su čestitke svim dobitnicima nagrade za znanstvenu izvrsnost. 
 
Ad. 6. Razno 
a) Ravnatelj upoznaje članove ZV-a da su iz tiska izašli Prilozi za 2015. godinu. 
b) Ravnatelj poziva znanstvenike da iznesu svoje ideje za održavanje kolokvija na Institutu. 
c) E. Banić-Pajnić obavještava da se u četvrtak, 19. svibnja i petak, 20. svibnja 2016. u velikoj 
dvorani na V. katu održava znanstveni skup projekta  „Hrvatska filozofija i znanost u 
europskom kontekstu između 12. i 20. stoljeća“, te poziva sve zainteresirane članove 
Znanstvenog vijeća Instituta da dođu. 
 
Dovršeno u 11,45 
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