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Broj: 349-35/09.2016.. 
Zagreb, 06. rujna 2016. 

 
ZAPISNIK 

147. sjednice Znanstvenoga vijeća Instituta za filozofiju  
održane 6. rujna 2016. s početkom u 13:00 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. 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. Dario 
Škarica, znanstveni savjetnik; dr. sc. Marie-Élise Zovko, znanstvena savjetnica. 
. 
 
Odsutni: dr. sc. Damir Barbarić, znanstveni savjetnik (službeni put); dr. sc. Stipe Kutleša, 
znanstveni savjetnik (službeni put); dr. sc. Petar Šegedin, znanstveni suradnik (službeni put); 
dr. sc. Jure Zovko, znanstveni savjetnik (službeni put).  
 
Zapisničar: Sanja Berger-Tilić 
 
Predsjednik ZV-a konstatira da je od 17 članova ZV-a prisutno 13. 
Predsjednik ZV-a utvrđuje postojanje kvoruma za pravovaljano donošenje odluka. 
 
Predložen je sljedeći dnevni red: 

1. Upoznavanje ZV-a s predsjednikom i novim članovima UV-a 
2. Ovjera zapisnika 146. sjednice Znanstvenog vijeća održane 13. srpnja 2016. 
3. Obavijesti ravnatelja 
4. Molba dr. sc. Luke Boršića za pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje viši 

znanstveni suradnik u području humanističkih znanosti, polje filozofije 
5. Izvješće povjerenstva za zapošljavanje na dva znanstvena radna mjesta znanstvenog 

suradnika 
6. Izvješće povjerenstva za zapošljavanje na radno mjesto asistenta 
7. Molba dr. sc. Zdravka Radmana za ocjenu znanstvenog doprinosa radi produljenja 

radnog odnosa 
8. Razno. 

 
Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad. 1. Upoznavanje ZV-a s predsjednikom i novim članovima UV-a. 
 
Predsjednik ZV-a upoznaje članove ZV-a da je MZOS 15. lipnja 2016. godine donijelo 
odluku o imenovanju novog predsjednika i dva člana UV-a Instituta za filozofiju. To su doc. 
dr. sc. Ante Periša s Odjela za filozofiju Sveučilišta u Zadru (predsjednik), doc. dr. sc. Jelena 
Jurišić s Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Ivan Koprek s Filozofskog 
fakulteta družbe Isusove u Zagrebu (članovi). Predsjednik ZV-a pozdravio je nove članove 
UV-a.  
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Prof. Koprek se ispričao jer zbog službenih obveza nije mogao doći na sjednicu ZV-a. Doc. 
dr. sc. Periša i doc. dr. sc. Jurišić su se kratko predstavili članovima ZV-a, zahvalili na pozivu 
i istaknuli da se nadaju dobroj i korektnoj suradnji. 
Predsjednik ZV-a zahvalio im je na dolasku i također izrazio želju za dobrom i korektnom 
suradnjom. Nakon toga su članovi UV-a napustili sjednicu ZV-a. 
 
Ad. 2. Ovjera zapisnika 146. sjednice ZV-a održane 13. srpnja 2016. 
Primjedba D. Pećnjaka na toč. 5. dnevnog reda: 
U stavku 2 zadnja rečenica „Povjerenstvo nije izradilo kriterije, tako da će ZV svoju odluku 
donijeti prema dosadašnjim kriterijima“ treba glasiti „Povjerenstvo nije izradilo kriterije, tako 
da će ZV svoju odluku donijeti prema dosadašnjoj praksi“. 
Zaključak nakon glasanja treba glasiti: „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.“  
 
Zapisnik 146. sjednice ZV-a održane 13. 7. 2016. stavljen je na glasanje i prihvaćen uz 
primjedbe D. Pećnjaka. 
 
Ad. 3. Obavijesti ravnatelja 
 

• 14. 7. 2016. MZOS-u smo poslali traženje izdavanja suglasnosti za raspisivanje 
natječaja za radno mjesto ZS 

• 10. 8. 2016. od MZOS-a smo dobili odluku o financiranju „hladnog pogona“ u 2016. 
godini koji je opet smanjen za cca 26.000,00 kn. 

 
Ad. 4. Molba dr. sc. Luke Boršića za pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje 
viši znanstveni suradnik u području humanističkih znanosti, polje filozofija. 
 
L. Boršić je dostavio molbu za pokretanje postupka u više znanstveno zvanje viši znanstveni 
suradnik u području humanističkih znanosti, polju filozofije.  
Predsjednik ZV-a predlaže članove povjerenstva: dr. sc. Filip Grgić, znanstveni savjetnik 
(predsjednik); dr. sc. Erna Banić-Pajnić, znanstvena savjetnica (članica) i doc. dr. sc. Pavel 
Gregorić, izvanredni profesor. Drugih prijedloga nije bilo, pa je predsjednik ZV stavio svoj 
prijedlog na glasanje. 
 
ZA – 12, SUZDRŽAN – 1. 
Predloženo povjerenstvo prihvaćeno je većinom glasova. 
 
Ad. 5. Izvješće povjerenstva za izbor na dva znanstvena radna mjesta znanstvenog    
          suradnika                                
 
U ime Povjerenstva za izbor na znanstvena radna mjesta znanstveni suradnik izvještaj je 
ukratko obrazložio L. Boršić. Istaknuo je da je Povjerenstvo 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 iz razloga 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 
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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. do 2017. godine. 
Kako je navedeno u izvještaju, postupak izbora tekao je u pet koraka i nakon detaljne analize 
svih pristupnika Povjerenstvo predlaže Znanstvenom vijeću Instituta da se ugovori o radu na 
znanstvenim radnim mjestima znanstveni suradnik sklope s: 
dr. sc. Tvrtkom Jolićem i 
dr. sc. Martinom Rossijem Montijem. 
 
Otvorena je diskusija. 
U diskusiji su sudjelovali: L. Boršić, Ž. Metesi Deronjić, D. Pećnjak, M-E Zovko, F. Grgić, E. 
Banić-Pajnić, I. Kordić, B. Kožnjak, P. Barišić, S. Kovač, I. Skuhala Karasman. 
 
Ž. Metesi Deronjić izrazila je svoje nezadovoljstvo radom Povjerenstva i njegovim izborom 
kandidata na znanstvena radna mjesta znanstveni suradnik. Odluku Povjerenstva smatra 
tendencioznom. Istaknula je da je njezin cjelokupni rad na Institutu gdje radi već deset godina 
vrednovan na temelju tri objavljena članka, te da je negativna ocjena njenog rada neosnovana, 
a izvještaj Povjerenstva izgleda kao rezultat lošeg novinarstva.  U svom izvještaju 
Povjerenstvo nije spomenulo ništa o početku njezine znanstvene suradnje s inozemstvom i o 
njezinim planovima koje je izložila u razgovoru s Povjerenstvom. Povjerenstvo je na kraju 
zaključilo da bi njezin znanstveni rad mogao biti puno bolji, čime si uzima pravo da ruši 
pozitivne recenzije koje je dobila za svoje radove objavljene u znanstvenim časopisima. 
 
D. Pećnjak i M-E Zovko, upozorili su na činjenicu da je Ž. Metesi Deronjić sudjelovala u 
natječaju kao pristupnik za izbor na radna mjesta znanstvenog suradnika, te da kao 
predstavnik suradnika u ZV-u može govoriti o propustu u proceduri ali ne osobno o svojoj 
molbi. 
B. Kožnjak je podržao ovo mišljenje i rekao da sjednica ZV-a nije mjesto za ovu vrstu 
polemike o pojedinačnim molbama, pogotovo zato što ostali pristupnici nisu u mogućnosti 
iznijeti svoje stavove. Za to postoji žalbeni rok. Isto tako kao član Povjerenstva istaknuo je da 
je Povjerenstvo nastojalo izabrati najbolje i odbio formulaciju Ž. Metesi da je odluka 
Povjerenstva tendenciozna. 
S. Kovač je mišljenja da svaki član ZV-a ima pravo diskutirati o bilo kojoj temi dnevnog reda. 
E. Banić-Pajnić je posebno istaknula da se slaže da je Povjerenstvo imalo zahtjevan zadatak i 
to ne samo zato što su kandidati bili dobri. Slaže se da diskusiju ne bi trebalo voditi na 
započetoj razini. Iz izvještaja je vidljivo da se Povjerenstvo trudilo razraditi kriterije i 
kvantitativne i kvalitativne radi objektivnosti, ali u Izvještaju nedostaje jedan važan moment, 
a to je doprinos instituciji. Smatra nevjerojatnim da se na ulicu baca čovjek koji je Institutu 
dao deset godina svog života, koji se ugradio u Institut kroz razne aktivnosti, a tretira ga se 
kao broj objavljenih radova. Valjda to što je dao za instituciju nešto znači. Ako to danas još 
uopće nešto znači. I ako još uopće možemo govoriti o Institutu, ili je to niz znanstvenika 
individualaca koji su raspršeni po svijetu, a Institut postoji na platnoj listi. Mišljenja je da je 
Martino Rossi Monti izvrstan kandidat i ona bi za njega glasala s obje ruke, ali poštujući 
pritom neke prioritete, npr. u Italiji se nikako ne bi moglo dogoditi da na natječaju bude dano 
prvenstvo strancu. Kod nas uvjeti za mlade znanstvenike nisu isti kao vani. Ako mladi 
znanstvenik nije imao sreću da ga mentor zahvaljujući svojim vezama pošalje u inozemstvo, 
teško je i članak objaviti vani, a kamoli ostati na duljem boravku. Na kraju je postavila pitanje 
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nije li Povjerenstvo u sukobu interesa, s obzirom da je jedan pristupnik u natječaju suradnik 
na projektu „Free Will“, a dva člana Povjerenstva su također suradnici na istom projektu? 
I. Kordić i P. Barišić su se složili s E. Banić-Pajnić. P. Barišić je dodao: ako se Povjerenstvo 
vodilo potrebama Instituta, koje su to potrebe i jesmo li ih definirali? Zna se da je primarna 
zadaća  Instituta istraživanje povijesti hrvatske filozofije. Čudno je da se sve kandidate pitalo 
jesu li voljni raditi na hrvatskoj filozofiji, a dva kandidata koja su i dosad radila na hrvatskoj 
filozofiji nisu prošla. Raspisali smo natječaj na koji se javilo dvoje ljudi iz Instituta koji su 
doktorirali i izabrani u znanstveno zvanje u roku koji se od njih tražio, a sada niti jedan od ta 
dva kandidata nije zadovoljio. Što bi bilo da su članovi Povjerenstva bili s nekog drugog 
projekta? 
Na ovo pitanje odgovorio je B. Kožnjak i naglasio da je Povjerenstvo izabrano jednoglasno na 
sjednici Znanstvenog vijeća Instituta, da su članovi Povjerenstva inzistirali na objektivnim 
momentima bez pozitivne diskriminacije, jer se ne radi o dvoje ljudi s Instituta nego o troje, a 
samo su dva radna mjesta. Koga izabrati?  
M-E Zovko je mišljenja da smo svoje povjerenje dali Povjerenstvu kada smo ga izabrali 
jednoglasno i da joj prigovori na Povjerenstvo zvuče kao „nismo dobili odluku kakvu smo 
željeli i zato ne valja Povjerenstvo“. Također smatra da Ž. Metesi Deronjić uopće nije trebala 
biti prisutna na ovoj sjednici i ne bi smjela glasati o prijedlogu Povjerenstva, te predlaže 
predsjedniku ZV-a da Ž. Metesi Deronjić zamoli da napusti sjednicu prije glasanja. 
Ravnatelj Instituta je nekoliko puta u toku diskusije upozorio da ako jedan od pristupnika na 
natječaj ima priliku utjecati na tijelo koje donosi odluku ili sam sudjelovati u odlučivanju, 
pravičnost procedure dolazi u pitanje. 
Ž. Metesi Deronjić je napustila sjednicu. 
Predsjednik ZV-a smatra da je izvještaj Povjerenstva napisan dobro i da treba prijeći na 
glasanje. Postavlja pitanje tko je ZA tajno glasanje?  
 
ZA – 5, PROTIV – 0, SUZDRŽAN – 7 
Jedna trećina prisutnih članova je ZA tajno glasanje. 
 
Tekst na glasačkom listiću treba glasiti: Prihvaćate li izvještaj Povjerenstva za zapošljavanje 
na dva znanstvena radna mjesta znanstvenog suradnika u Institut za filozofiju? 
DA    NE. 
 
Jednoglasno je izabrano povjerenstvo za prebrojavanje glasačkih listića u sastavu: Marie-Elise 
Zovko, Ivana Skuhala Karasman i Dario Škarica.  
Prebrojavanjem glasačkih listića povjerenstvo je ustanovilo sljedeće: 
DA  -  7 
NE  -  5 
Većinom glasova prihvaćeno je izvješće Stručnog povjerenstva za izbor dva pristupnika na 
znanstvena radna mjesta znanstven suradnik u Institutu za filozofiju, to su dr. sc. Tvrtko Jolić 
i dr. sc. Martino Rossi Monti. 
 
Ad. 6. Izvješće povjerenstva za zapošljavanje na radno mjesto asistenta 
S. Kovač ukratko je iznio odluku Povjerenstva za izbor pristupnika na suradničko radno 
mjesto asistenta na njegovom projektu „Logika, pojmovi i komunikacija“. Natječaj je raspisan 
dva puta, prvi puta početkom travnja 2016. Naknadno smo od  MZOS-a primili mišljenje, a 
od HRZZ uputu o poništenju prvog natječaja i raspisivanju novog natječaja koji smo raspisali 
u lipnju 2016. godine. Razlika je ta što se pristupnik novim natječajem zapošljava na 
suradničko radno mjesto asistenta, a ne stručnog suradnika u znanosti i VO i na vrijeme sve 
dok traje projekt na koji se zapošljava.  
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Na natječaj se javio samo jedan pristupnik Ivan Restović iz Zagreba, koji zadovoljava sve 
tražene uvjete natječaja. Povjerenstvo u Sastavu: S. Kovač, F. Grgić i M. Trobok predlaže 
ZV-u Instituta da se sa Ivanom Restovićem zasnuje radni odnos na suradničkom radnom 
mjestu asistenta. 
Ovisno o odluci ZV-a, ona se šalje HRZZ, koja potpisivanjem ugovora između Instituta za 
filozofiju, voditelja projekta „Logika, pojmovi i komunikacija“ i HRZZ, daje odobrenje za 
sklapanje ugovora s izabranim pristupnikom Ivanom Restovićem. 
Predsjednik ZV-a stavlja na glasanje prijedlog Povjerenstva: Tko je za to da se prihvati 
izvještaj Povjerenstva? 
ZA  -  13,  PROTIV  -  0,   SUZDRŽAN  -  0. 
Prijedlog povjerenstva prihvaćen je jednoglasno. 
  
Ad. 7. Molba dr. sc. Zdravka Radmana za ocjenu znanstvenog doprinosa radi   
           produljenja radnog odnosa 
Predsjednik ZV-a napominje da ćemo ovu molbu rješavati kao i prethodne dvije jer još uvijek 
nemamo izrađene kriterije i pravila za donošenje ocjene znanstvenog rada znanstvenika koji 
traže produljenje radnog odnosa zbog navršenih 65 godina života. 
Z. Radman je uz pismenu molbu istaknuo da je zahvalan svima na dobroj zajedničkoj suradnji  
proteklih godina, da je svoj znanstveni rad obavljao najbolje što je mogao i smatra da je dao 
solidan doprinos radu Instituta te da bez obzira na navršenih 65 godina života može još puno 
toga dati jer ima dovoljno ideja za sljedećih 10 godina rada. Stekao je veliko iskustvo u 
međunarodnoj suradnji i volio bi ga prenijeti na mlade znanstvenike i pomoći im u stvaranju 
karijere. Produljenje je tražio na tri od mogućih pet godina.  
Otvorena je diskusija. 
S. Kovač je napomenuo da je 65 godina prerano za odlazak u mirovinu znanstvenika. 
Više nije bilo pitanja. 
Na glasačkom listiću treba pisati: Jeste li za to da ZV iskaže potrebu za produljenje radnog 
odnosa u trajanju od tri godine dr. sc. Zdravku Radmanu na Institutu za filozofiju na temelju 
njegovog znanstvenog doprinosa?   ZA     PROTIV 
 
Jednoglasno je izabrano povjerenstvo za prebrojavanje glasačkih listića u sastavu: Marie-Elise 
Zovko, Ivana Skuhala Karasman i Dario Škarica.  
Prebrojavanjem glasačkih listića povjerenstvo je ustanovilo sljedeće: 
ZA  -  8 
PROTIV - 4 
 i jedan nevažeći listić. 
Natpolovičnom većinom prisutnih članova ZV-a molba Z. Radmana je prihvaćena. 
 
Ad. 8. Razno 
Marie-Elise Zovko je kao članica u Odboru za međunarodnu suradnju Američke filozofske 
udruge dobila zahvalnicu za svoj doprinos radu Udruge. Primljeno na znanje. 
 
Dovršeno u 14:30. 
 
Zapisničar      Predsjednik Znanstvenog vijeća 
 
 
 
Sanja Berger-Tilić     dr. sc. Davor Pećnjak 


	ZAPISNIK

