
 
 

Broj: 320-32/07.2016. 
Zagreb, 13. srpnja 2016. 

 
ZAPISNIK 

146. sjednice Znanstvenoga vijeća Instituta za filozofiju  
održane 13. srpnja 2016. s početkom u 11,00 sati. 

 
Prisutni: dr. sc. Erna Banić-Pajnić, znanstvena savjetnica; dr. sc. Damir Barbarić, 
znanstveni savjetnik; 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. Zdravko Radman, znanstveni savjetnik; dr. sc. Ivana Skuhala Karasman, znanstvena 
suradnica; dr. sc. Petar Šegedin, znanstveni suradnik; dr. sc. Dario Škarica, znanstveni 
savjetnik. 
 
Odsutni: 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 15. 
Predsjednik ZV-a utvrđuje postojanje kvoruma za pravovaljano donošenje odluka. 
 
Predložen je sljedeći dnevni red: 

1. Ovjera zapisnika 145. sjednice Znanstvenoga vijeća održane 18. svibnja 2016.  
2. Obavijesti ravnatelja 
3. Prijedlog raspodjele sredstava namjenskog institucijskog financiranja znanstvene 

djelatnosti za 2016. godinu 
4. Molba dr. sc. Luke Boršića za pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje viši 

znanstveni suradnik u području humanističkih znanosti, polje filozofije 
5. Molba dr. sc. Ivana Kordića za ocjenu znanstvenog doprinosa radi produljenja radnog 

odnosa 
6. Molba dr. sc. Srećka Kovača za suorganizaciju znanstvenog skupa Formal Methods 

and Science in Philosophy. 
7. Molba ravnatelja Instituta za davanje suglasnosti za traženje suglasnosti od MZOS-a 

za zapošljavanje jednog djelatnika na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika 
8. Razno. 

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad. 1. Ovjera zapisnika 145. sjednice Znanstvenoga vijeća održane 18. svibnja 2016. 
 
S primjedbom S. Kutleše da se na str. 2. toč. 4. dnevnog reda njegovo prezime napiše velikim 
slovom, zapisnik 145. sjednice ZV-a od 18. 5. 2016. prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad. 2. Obavijesti ravnatelja 



1. 17. 5. 2016. HRZZ je poslao dodatak ugovoru o nastavku financiranja projekta dr. sc. 
Erne Banić-Pajnić HRFIZ 

2. 19. 5. 2016. Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj 
poslali smo primjedbe na dio Nacrta Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena 
zvanja koji se odnosi na humanističke znanosti 

3. 20. 5. 2016. MZOS-u smo uputili zahtjev Zahtjev za izdavanje suglasnosti za 
raspisivanje javnog natječaja i zapošljavanje jednog znanstvenog suradnika u sustavu 
razvojnih koeficijenata 

4. 24. 5. 2016. MZOS-u smo dostavili Narativno izvješće o utrošenim sredstvima 
dodijeljenim u okviru VIF u 2015. 

5. 30. 5. 2016. ravnatelj je dr. sc. Erni Banić-Pajnić izdao suglasnost za izvođenje 
nastave na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u 
akademskoj godini 2016/2017.  

6. 6. 6. 2016. dr. sc. Tvrtko Jolić zatražio je sporazumni raskid ugovora o radu. 
Sporazum je potpisan 9. 6. 2016. 

7. 10. 6. 2016. od MZOS-a dobili smo odluku o financiranju znanstvene djelatnosti u 
2016. godini. 

8. 20. 6. 2016. od MZOS-a smo dobili mišljenje u vezi sa zapošljavanjem doktoranada 
HRZZ na temelju javnog natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – 
izobrazba novih doktora znanosti“ 

9. 20. 6. 2016. od HRZZ smo dobili upute o promjeni modela zapošljavanja doktoranada 
temeljem javnog natječaja  

10. 1. 7. 2016. od MZOS- a smo dobili obavijest o isteku mandata predsjedniku i 
članovima UV-a Instituta i Odluku o imenovanju predsjednika i članova UV Instituta 
 

U vezi s mišljenjem MZOS-a i uputom HRZZ pod točkama 8 i 9 „Obavijesti ravnatelja“, za 
doktorande za koje je javni natječaj raspisan za zapošljavanje na suradničko radno mjesto 
stručnog suradnika u znanosti i visokom obrazovanju, natječaj treba poništiti i raspisati novi 
za zapošljavanje na radno mjesto asistenta. Institut je u lipnju raspisao natječaj za 
zapošljavanje stručnog suradnika na projektu S. Kovača, ali je sukladno uputi HRZZ natječaj 
poništen i raspisan je novi za radno mjesto asistenta. Razlika je ne samo u koeficijentu za 
plaću nego i u duljini trajanja ugovora o radu, kao i o pravima zaposlenika temeljem Statuta. 
Kako će se riješiti pitanje doktorandice Anne Kocsis, koja je radni odnos zasnovala po 
prvotnoj proceduri, od HRZZ smo dobili informaciju da se to za sada ne zna. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
 
Ad. 3. Prijedlog raspodjele sredstava namjenskog institucijskog financiranja znanstvene   
           djelatnosti za 2016. godinu 
Ravnatelj je dostavio ZV-u prijedlog raspodjele sredstava namjenskog institucijskog 
financiranja znanstvene djelatnosti za 2016. godinu. Od MZOS-a smo dobili obavijest o 
dodjeli iznosa od 94.582,34 kn za financiranje znanstvene djelatnosti u 2016. g. Predlaže da 
se sredstva rasporede u istim omjerima kao i prethodnih godina: 

- za knjižnicu     25% (23.645,58 kn) 
- za znanstveno publiciranje  25% (23.645,58 kn) 
- za znanstvene skupove   35% (33.103,80 kn) 
- za nagrade za izvrsnost   6.000,00 kn 
- oprema i ostalo    8.187,38 kn 

Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja.  



Predsjednik ZV-a stavio je na glasanje: Tko je za prijedlog raspodjele sredstava namjenskog 
institucijskog financiranja znanstvene djelatnosti za 2016. godinu? 
Prihvaćeno jednoglasno. 
 
Ad. 4. Molba dr. sc. Luke Boršića za pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje  
           viši znanstveni suradnik u području humanističkih znanosti, polje filozofije 
 
L. Boršić je s dnevnog reda povukao svoju molbu za pokretanje postupka izbora u više 
znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, nakon upozorenja predsjednika ZV da je 
molbu predao u tajništvo 4. srpnja 2016. a rok od 5 godina u nižem znanstvenom zvanju ističe 
mu 6. srpnja 2016. godine, što je u suprotnosti s čl. 32. st. 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti 
i visokom obrazovanju. 
 
Ad. 5. Molba dr. sc. Ivana Kordića za ocjenu znanstvenog doprinosa radi produljenja  
           radnog odnosa 
 
I. Kordić je dostavio ZV-u molbu da na osnovi njegovog dosadašnjeg znanstvenog, nastavnog 
i odgojnog rada s mladim znanstvenicima donese odluku da mu se radni odnos na Institutu za 
filozofiju produlji za još pet ili onoliko godina koliko ZV smatra primjerenim. Uvjeren je da 
svojim iskustvom, znanjem i radom i dalje može pomagati novim generacijama mladih 
znanstvenika na njihovom putu znanstvenog i stručnog sazrijevanja na području filozofije. 
 
Predsjednik ZV napominje da je na 137. sjednici ZV-a održanoj 18. 11. 2015. jednoglasno 
izabrano povjerenstvo u sastavu: J. Zovko, L. Boršić i B. Kožnjak sa zadatkom izrade kriterija 
i pravila za donošenje ocjene znanstvenog rada znanstvenika instituta koji navrši 65 godina 
starosti i zatraži produljenje radnog odnosa. Povjerenstvo nije izradilo kriterije, tako da će ZV 
svoju odluku donijeti prema dosadašnjoj praksi. 
 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
 
ZV će svoju odluku izglasati tajnim glasanjem. Izabrano je tročlano povjerenstvo za 
prebrojavanje listića: Damir Barbarić, Ivana Skuhala Karasman i Dario Škarica. Na listiću 
treba pisati: Jeste li za to da ZV iskaže potrebu za produljenjem radnog odnosa u trajanju od 
5 godina dr. sc. Ivanu Kordiću na Institutu za filozofiju na temelju njegovog znanstvenog 
doprinosa? ZA    PROTIV. 
 
Nakon prebrojavanja glasačkih listića, povjerenstvo je podnijelo slijedeći izvještaj: 
ZA – 7 
PROTIV – 6 
NEVAŽEĆA 2 LISTIĆA. 
Predsjednik ZV zaključuje da ZV Instituta nije natpolovičnom većinom prisutnih članova 
iskazalo  potrebu za produljenjem radnog odnosa u trajanju od 5 godina dr. sc. Ivanu Kordiću 
na Institutu za filozofiju na temelju njegovog znanstvenog doprinosa.  
 
Ad. 6. Molba dr. sc. Srećka Kovača za suorganizaciju znanstvenog skupa Formal  
           Methods and Science in Philosophy. 
S. Kovač je zamolio ZV da razmotri i prihvati suorganizaciju skupa Formal Methods and 
Science in Philosophy II zajedno sa Sveučilištem kardinala S. Wyszyńskog iz Varšave. Skup 
bi se također održao u Dubrovniku pri IUC-u kao i 2015. godine. Prihvaćanjem suorganizacije 
tom skupu osigurala bi se institucionalna podrška iz Hrvatske i nastavila međunarodna 



suradnja uspješno započeta prošle godine. Organizacijski odbor ostao bi isti kao i 
prošlogodišnji. Članova organizacijskog odbora iz Instituta bili bi F. Grgić i S. Kovač. 
Otvorena je diskusija. 
U diskusiji su sudjelovali F. Grgić i D. Barbarić. Izrazili su zadovoljstvo i smatraju da je takva 
suradnja jako dobra za Institut. 
Predsjednik ZV-a stavlja na glasanje prijedlog S. Kovača – prihvaćeno jednoglasno. 
 
Ad. 7. Molba ravnatelja Instituta za davanje suglasnosti za traženje suglasnosti od  
           MZOS-a za zapošljavanje jednog djelatnika na znanstveno radno mjesto  
           znanstvenog suradnika 
Ravnatelj je dostavio molbu ZV-u da dade suglasnost za traženje suglasnosti od MZOS-a za 
zapošljavanje jednog djelatnika na znanstvenom radnom mjestu znanstvenog suradnika s 
obzirom na to da su odlaskom još jednog poslijedoktoranda oslobođeni novi koeficijenti. Ovo 
je ista molba kao i prošli puta, kada je ZV dalo svoju suglasnost, ali od MZOS-a još uvijek 
nismo dobili odgovor.  
Predsjednik ZV-a stavlja molbu ravnatelja na glasanje. Prihvaćeno jednoglasno. 
 
Ad. 8. Razno. 

a) E. Banić-Pajnić informira članove ZV-a da je iz tiska izašla knjiga Juraj Dragišić 
(Georgius Benignus): Život i djela. Postavila je pitanje što je s natječajem za 
znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik koji je raspisan još u siječnju 2016. 
godine. 
L. Boršić odgovara da je povjerenstvo ovih dana dobilo od jednog pristupnika na 
natječaj potvrdu o izboru u znanstveno zvanje znanstveni suradnik na koju su čekali. 
Sada će u roku od 90 dana donijeti odluku o izboru dva pristupnika na znanstveno 
radno mjesto znanstveni suradnik. 

b) D. Barbarić predlaže da se s novim članovima UV-a organizira zajednička sjednica 
kao i s prethodnim članovima UV-a.  

c) P. Šegedin informira da bi kroz 1–2 tjedna iz tiska trebao izaći Godišnjak 
d) Ravnatelj čestita na knjizi o J. Dragišiću i upoznaje članove ZV-a da je 

novoimenovanim članovima UV-a poslao pismo dobrodošlice. 

Dovršeno u 12,00 
 
 
Zapisničar       Predsjednik Znanstvenog vijeća 
 
 
Sanja Berger-Tilić      dr. sc. Davor Pećnjak 
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