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Broj: 418-42/11.2016. 
Zagreb, 3. studenoga 2016. 

 
ZAPISNIK 

148. sjednice Znanstvenoga vijeća Instituta za filozofiju  
održane 2. studenoga 2016. s početkom u 11:00 sati 

 
Prisutni: dr. sc. Luka Boršić, znanstveni suradnik; dr. sc. Filip Grgić, znanstveni savjetnik; 
dr. sc. Srećko Kovač, znanstveni savjetnik; dr. sc. Boris Kožnjak, znanstveni suradnik; dr. 
sc. Stipe Kutleša, znanstveni savjetnik;  dr. sc. Davor Pećnjak, znanstveni savjetnik; dr. sc. 
Zdravko Radman, znanstveni savjetnik; Ivan Restović, asistent; dr. sc. Martino Rossi 
Monti, znanstveni suradnik; dr. sc. Ivana Skuhala Karasman, znanstvena suradnica; dr. sc. 
Dario Škarica, znanstveni savjetnik; dr. sc. Petar Šegedin, znanstveni suradnik; dr. sc. Jure 
Zovko, znanstveni savjetnik; dr. sc. Marie-Élise Zovko, znanstvena savjetnica. 
 
Odsutni: dr. sc. Erna Banić-Pajnić, znanstvena savjetnica (isprika); dr. sc. Damir Barbarić, 
znanstveni savjetnik (godišnji odmor); dr. sc. Tvrtko Jolić, znanstveni suradnik (smrtni 
slučaj); dr. sc. Ivan Kordić, znanstveni savjetnik (isprika).  
 
Zapisničar: Sanja Berger-Tilić 
 
Predsjednik ZV-a konstatira da je od 18 članova ZV-a prisutno 14 članova. 
Predsjednik ZV-a utvrđuje postojanje kvoruma za pravovaljano donošenje odluka. 
Predsjednik ZV-a pozdravlja nove članove Znanstvenog vijeća dr. sc. Tvrtka Jolića i dr. sc. 
Martina Rossija Montija. 
 
Predložen je sljedeći dnevni red: 

1. Ovjera zapisnika 147. sjednice Znanstvenog vijeća održane 6. rujna 2016. 
2. Obavijesti ravnatelja 
3. Molba dr. sc. Petra Šegedina za pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje viši 

znanstveni suradnik u području humanističkih znanosti, polje filozofije 
4. Molba dr. sc. Petra Šegedina za pokretanje postupka reizbora na znanstveno radno 

mjesto znanstveni suradnik u području humanističkih znanosti, polje filozofije 
5. Izvješće stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Luke Boršića u znanstveno zvanje viši 

znanstveni suradnik 
6. Molba dr. sc. Luke Boršića za pokretanje postupka reizbora na znanstveno radno 

mjesto znanstveni suradnik u području humanističkih znanosti, polje filozofije 
7. Prijelaz dr. sc. Jure Zovka s Instituta za filozofiju na Sveučilište u Zadru 
8. Molba za traženjem suglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta 
9. Rasprava o prijedlogu održavanja javnih večernjih predavanja namijenjenih široj 

publici 
10. Rasprava o načinu proslave 50. godišnjice postojanja Instituta za filozofiju 2017. 

godine 
11. Prijedlog Povjerenstva za izdavaštvo Instituta za filozofiju za tiskanje novog broja 

Godišnjaka za filozofiju 
12. Prijedlog nastavka suizdavanja časopisa Croatian Journal of Philosophy 
13. Izvješće sa sjednice Upravnog vijeća Instituta za filozofiju 
14. Razno. 
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Ad. 1. Ovjera zapisnika 147. sjednice Znanstvenog vijeća održane 6. rujna 2016. 
Zapisnik 147. sjednice Znanstvenog vijeća održane 6. rujna 2016. prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad. 2. Obavijesti ravnatelja 

- 9. 9. 2016. MZOS-u smo poslali podsjetnik za izdavanje suglasnosti za popunu dva 
ispražnjena radna mjesta znanstveni suradnik 

- 9. 9. 2016. MZOS-u smo uputili traženje produljenja ugovora o radu za dr. sc. Z. 
Radmana, a MZOS je 12. 10. dostavilo odluku o produljenju radnog odnosa Z. 
Radmanu nakon navršenih 65 godina starosti na godinu dana 

- 20. 9. 2016. Ž. Metesi Deronjić urudžbirala je žalbu na odluku ZV-a o izboru 
kandidata na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik. 

- 22. 9. 2016. Ravnatelj je izdao suglasnost D. Škarici za izvođenje nastave na FF u 
Zadru. 

- 26. 9. 2016. B. Ćurko urudžbirao je žalbu na odluku ZV-a o izboru kandidata na 
znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik. 

- 30. 9. 2016. sklopljen je ugovor o radu na neodređeno vrijeme s Tvrtkom Jolićem 
- 30. 9. 2016. sklopljen je ugovor o radu na određeno vrijeme s Ivanom Restovićem 
- 3. 10. 2016. potpisan je ugovor o radu na neodređeno vrijeme s Martinom Rossijem 

Montijem 
- 17. 10. 2016. ravnatelj je potpisao ugovor o suradnji na izvođenju nastave s Hrvatskim 

Studijima 
- 17. 10. 2016- ravnatelj je potpisao ugovor o suradnji na izvođenju nastave s FF u 

Splitu 
- 17. 10. 2016. MZOS-u smo uputili zahtjev za novo zapošljavanje na znanstvenom 

radnom mjestu znanstveni suradnik za dva radna mjesta 
- 18. 10. 2016. potpisan je sporazum o stavljanju prava i obveza iz radnog odnosa u 

stanje mirovanja s P. Barišićem koji je imenovan ministrom znanosti i obrazovanja 
- 25. 10. 2016. poslana je obavijest Ž. Metesi Deronjić o prekidu radnog odnosa radi 

prestanka trajanja ugovora o radu s 1. 1. 2016. 
- u vezi prve generacije doktoranada zaposlenih na Institutu, MZOS je prihvatilo 

prijedlog ravnateljȃ javnih instituta da se ugovori o radu produlje na još dvije godine 
aneksom postojećem ugovoru o radu. Kod nas se radi o doktorandici Anni Kocsis, 
kojoj ugovor ističe u siječnju 2017. godine i bit će produljen na još dvije godine ako 
evaluacija njezina rada bude pozitivna. 

 
Ad. 3. Molba dr. sc. Petra Šegedina za pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje   
           viši znanstveni suradnik u području humanističkih znanosti, polje filozofije 
Prijedlog da članovi povjerenstva za izbor dr. sc. Petra Šegedina u znanstveno zvanje viši 
znanstveni suradnik budu: Dr. sc. Damir Barbarić (predsjednik), dr. sc. Erna Banić-Pajnić 
(članica), dr. sc. Igor Mikecin (član) i stavljen je na glasanje i prihvaćen većinom glasova uz 
dva suzdržana glasa. 
 
Ad. 4. Molba dr. sc. Petra Šegedina za pokretanje postupka reizbora na znanstveno  
           radno mjesto znanstveni suradnik u području humanističkih znanosti, polje  
           filozofije 
Prijedlog da članovi povjerenstva za reizbor dr. sc. Petra Šegedina na znanstveno radno 
mjesto znanstvenog suradnika budu: dr. sc. Damir Barbarić (predsjednik), dr. sc. Erna Banić- 
Pajnić (članica) i dr. sc. Igor Mikecin (član) prihvaćen je većinom glasova, s jednim 
suzdržanim glasom. 
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Ad. 5. Izvješće stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Luke Boršića u znanstveno zvanje  
           viši znanstveni suradnik 
Stručno povjerenstvo: dr. sc. Filip Grgić (predsjednik), dr. sc. Erna Banić-Pajnić (članica) i dr. 
sc. Pavel Gregorić (član) podnijelo je pismeno izvješće o ispunjavanju uvjeta Luke Boršića za 
izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik. 
Luka Boršić je svojim znanstvenim radom i objavljenim radovima premašio propisana 34 
boda i ostvario 65,8 bodova, te Stručno povjerenstvo predlaže ZV-u da se dr. sc. Luka Boršić 
izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja 
humanističkih znanosti, polje filozofije.  
Predsjednik ZV-a stavio je prijedlog stručnog povjerenstva na glasanje – prijedlog je 
prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 6. Molba dr. sc. Luke Boršića za pokretanje postupka reizbora na znanstveno radno  
           mjesto znanstveni suradnik u području humanističkih znanosti, polje filozofije 
Prijedlog da članovi povjerenstva za reizbor dr. sc. Luke Boršića na znanstveno radno mjesto 
znanstvenog suradnika budu: dr. sc. Filip Grgić (predsjednik), dr. sc. Erna Banić-Pajnić 
(članica) i dr. sc. Pavel Gregorić (član) stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 7. Prijelaz dr. sc. Jure Zovka s Instituta za filozofiju na Sveučilište u Zadru 
Od rektorice Sveučilišta u Zadru dobili smo obavijest da je Jure Zovko od prethodnog 
ministra znanosti Predraga Šustara zatražio prijelaz s Instituta za filozofiju na Sveučilište u 
Zadru čime bi se njegov dotad tridesetpostotni radni odnos na Sveučilištu u Zadru pretvorio u 
stopostotni. Tadašnji ministar Šustar je uvažio molbu J. Zovka i uvećao obračunski koeficijent 
Sveučilištu u Zadru. O prijenosu radnog mjesta J. Zovko nije obavijestio Institut za filozofiju, 
a niti je ministar Šustar obavijestio Institut o svojoj odluci. S obzirom na navedeno, kao i na 
činjenicu da bi se realizacijom toga prijelaza Institutu znatno oštetio izgubivši 
sedamdesetpostotno radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, ravnatelj je 
uputio molbu ZV-u da o svemu provede raspravu i zauzme stav. Još je istaknuo da se broj 
radnih mjesta smanjuje te da  ako J. Zovko ode s Instituta, mi gubimo još jedno znanstveno 
radno mjesto, a time u opasnost dolazi i naše pravo provođenja dijela izbora u znanstvena 
zvanja. 
J. Zovko je obrazložio da su ga s Odjela za filozofiju Sveučilišta u Zadru nakon loše ocjene 
reakreditacije zamolili da prijeđe u Zadar sa 100% radnog vremena. Pristao je na to, ali samo 
pod uvjetom da Institutu ostane radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju. Kako 
se cijela ova situacija u međuvremenu zakomplicirala, za sada ostaje na Institutu i žao mu je 
ako je bilo nesporazuma. 
Ravnatelj predlaže da se upute dopisi i MZO-u i dekanici Sveučilišta u Zadru te da ih se 
obavijesti da je Institut suglasan s odlaskom J. Zovka u Zadar, ali pod uvjetom da Institut 
zadrži upražnjeno radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju. 
Ovaj prijedlog je prihvaćen. 
 
8. Molba za traženjem suglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta 
Rješenjem Vlade Republike Hrvatske dr. sc. Pavo Barišić je od 19. 10. 2016. imenovan 
ministrom u Vladi RH. Na temelju čl. 15 d. Zakona o obvezama i pravima državnih 
dužnosnika sva prava i obveze iz radnog odnosa za dr. Barišića su stavljena u stanje 
mirovanja tijekom obnašanja dužnosti ministra. Ravnatelj predlaže ZV-u da sukladno čl. 50 
st. 2 Statuta Instituta donese odluku da od Ministarstva znanosti i obrazovanja zatraži 
suglasnost za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenog radnog mjesta do povratka dr. sc. 
Barišića na rad u Institut, odnosno na određeno vrijeme. Ravnatelj je predložio da se zatraži 
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suglasnost za raspisivanje natječaja za radno mjesto znanstvenog suradnika jer se radi o 
zapošljavanju na određeno vrijeme. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Prijedlog ravnatelja stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 9. Rasprava o prijedlogu održavanja javnih večernjih predavanja namijenjenih  
           široj publici 
Ravnatelj je uputio molbu ZV-u da podrži njegov prijedlog uvođenja niza večernjih javnih 
predavanja, namijenjenih široj publici, o temama šireg interesa te da povede raspravu o 
načinima njegova provođenja (o profilu tih predavanja, mogućem nazivu, kao i o 
potencijalnim predavačima u predstojećem razdoblju), a u svrhu postizanja cilja jačanja 
Instituta u javnosti. Ravnatelj je zamolio kolege da iznesu svoje prijedloge. 
Otvorena je diskusija. U diskusiji su sudjelovali: Z. Radman, F. Grgić, M.-E. Zovko, L. 
Boršić, I. Skuhala Karasman. 
Nakon diskusije zaključeno je da će se s predavanjima započeti u siječnju 2017. a pismene 
prijedloge treba dostaviti ravnatelju do 1. prosinca 2016. 
 
Ad. 10. Rasprava o načinu proslave 50. godišnjice postojanja Instituta za filozofiju 2017.  
             godine 
Ravnatelj ističe da u 2017. godini Institut obilježava pedesetu obljetnicu svoga postojanja. 
Predlaže da se u lipnju 2017. svakako održi simpozij tim povodom, a ZV je zamolio da o 
tome što prije raspravi, donese odgovarajuće zaključke i, po potrebi, imenuje odbor za 
obilježavanje obljetnice. 
Otvorena je diskusija.  
Istaknuto je da je predstojeći posao velik i traži uključivanje više ljudi, uključujući i bivše 
zaposlenike Instituta. Zato treba imenovati odbor za obilježavanje koji bi sve osmislio i 
organizirao, te o svemu izvještavao na sljedećim sjednicama ZV-a. 
I. Skuhala Karasman je dala prijedlog naslova za znanstveni skup: „Uloga filozofije u 
suvremenom društvu“. 
Za članove odbora za obilježavanje 50. godišnjice Instituta za filozofiju jednoglasno su 
izabrani: Filip Grgić, Ivana Skuhala Karasman, Davor Pećnjak, Erna Banić-Pajnić, Jure 
Zovko i Luka Boršić. 
 
Ad. 11. Prijedlog Povjerenstva za izdavaštvo Instituta za filozofiju za tiskanje novog  
             broja Godišnjaka za filozofiju 
Od P. Šegedina, predsjednika Povjerenstva za izdavačku djelatnost Instituta za filozofiju 
dostavljen je prijedlog Povjerenstva. Povjerenstvo predlaže ZV-u da Institut objavi knjigu 
Godišnjak za filozofiju: Filozofija politike – naslijeđe i perspektive (ur. L. Boršić, T. Jolić i P. 
Šegedin). Prijedlog za izdavanje ove knjige Povjerenstvo je zaprimilo, razmotrilo i prihvatilo u 
svibnju 2016. Nakon što su članovi Povjerenstva dobili na uvid rukopis, ovaj je upućen 
recenzentima prof. dr. sc. Josipu Talangi i doc. dr. sc. Ani Matan. Kako su obje recenzije 
pozitivne, Povjerenstvo predlaže ZV-u da podrži prijedlog da se ova knjiga objavi.  
Prijedlog Povjerenstva je stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
P. Šegedin je upozorio da ističe mandat Uredništvu Povjerenstva za izdavačku djelatnost, te 
da se na sljedećoj sjednici ZV-a izabere novo ili potvrdi staro Uredništvo za izdavačku 
djelatnost.  
 
Ad. 12. Prijedlog nastavka suizdavanja časopisa Croatian Journal of Philosophy 
Znanstveno vijeće treba odlučiti hoćemo li nastaviti suradnju s izdavačkom kućom KruZak jer 
nam ističe ugovor o suradnji. Financijski za nas nema nikakvih obveza. 
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Predsjednik ZV-a stavio je na glasanje prijedlog da se sa izdavačkom kućom KruZak nastavi 
suradnja na tri godine. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 
Prijedlog da članovi uredništva ostanu: Tvrtko Jolić (izvršni urednik), Stipe Kutleša i Davor 
Pećnjak stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 

 
Ad. 13. Izvješće sa sjednice Upravnog vijeća Instituta za filozofiju 
Izvješće je podnijela Ivana Skuhala Karasman. 
Sjednica UV-a održana je 17. 10. 2016.  
Na sjednici je raspravljano: 

- o žalbama dr. sc. Željke Metesi Deronjić i dr. sc. Bruna Ćurka na odluku Znanstvenog 
vijeća o izboru na znanstvena radna mjesta znanstvenog suradnika. UV je zaključilo 
da su žalbe izvan njegovog dosega, odnosno da ne spadaju u njegov djelokrug. Žalbe 
se mogu uputiti jedino Upravnom sudu i o toj točki dnevnog reda nije bilo glasanja. 

- o molbi dr. sc. Ivana Kordića za produljenjem radnog odnosa. Dr. Kordić je zatražio 
od UV-a da donese odluku da mu se produži ugovor o radu nakon navršene 65. godine 
života. Predsjednik UV-a prof. Periša inzistirao je na tome da se predmet vrati na ZV 
koje bi trebalo preispitati svoju odluku koju je nazvao „mutnom“. Nakon diskusije, 
stavljeno je na glasanje najprije vraćanje predmeta dr. Kordića na ZV. Taj prijedlog 
nije prošao. Zatim je stavljen na glasanje prijedlog za produljenjem radnog odnosa dr. 
Kordića nakon navršene 65. godine života. Niti taj prijedlog nije prihvaćen. 

- o visini naknade članovima Upravnog vijeća. Odlučeno je da će se predsjedniku UV-a 
isplatiti naknada od 500,00 kn neto a članovima po 300,00 kn neto mjesečno. 

Izvješće Ivane Skuhala Karasman primljeno je na znanje. 
 

14. Razno. 
- Predsjednik ZV-a upoznaje članove ZV-a da je od Željke Metesi Deronjić i Bruna Ćurka 
zaprimio žalbe na odluku ZV-a o zapošljavanju dva djelatnika na znanstveno radno mjesto 
znanstveni suradnik. S obzirom na to da ZV nema ovlasti raspravljati o žalbama jer one idu ili 
ravnatelju ili upravnom sudu, nije ih uvrstio u dnevni red sjednice. Ako članovi ZV-a žele, 
žalbe mogu dobiti na uvid u tajništvu Instituta. 
- Prof. Domazet s Hrvatskog katoličkog sveučilišta održao je predavanje čime je ostvarena 
suradnja s tim sveučilištem. Nakon predavanja vođena je zanimljiva i dinamična diskusija. 
Nastavit ćemo tako što će ovaj mjesec F. Grgić održati predavanje na HKS-u, a u prosincu 
prof. Kušar s HKS-a predavanje na Institutu. 
- Ivana Skuhala Karasman poziva sve zainteresirane na izložbu i okrugli stol o H. von 
Druskowitz u Austrijskom kulturnom forumu. 
 
Dovršeno u 12,20 
 
Zapisničar      Predsjednik Znanstvenog vijeća 
 
 
Sanja Berger-Tilić     dr. sc. Davor Pećnjak 
 
 


	ZAPISNIK

