
 

 
Broj: 31-4/01.2017. 
Zagreb, 25. siječnja 2017. 

ZAPISNIK 
151. sjednice Znanstvenoga vijeća Instituta za filozofiju koja je održana u  

srijedu 25. siječnja 2017. 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. Tvrtko Jolić, znanstveni suradnik; 
dr. sc. Srećko Kovač, znanstveni savjetnik; dr. sc. Boris Kožnjak, znanstveni suradnik; dr. sc. 
Stipe Kutleša, znanstveni savjetnik;  dr. sc. Davor Pećnjak, znanstveni savjetnik; Ivan 
Restović, asistent; dr. sc. Martino Rossi Monti, znanstveni suradnik;  dr. sc. Ivana Skuhala 
Karasman, znanstvena suradnica; dr. sc. Petar Šegedin, znanstveni suradnik; dr. sc. Marie-
Élise Zovko, znanstvena savjetnica. 

Odsutni: dr. sc. Damir Barbarić, znanstveni savjetnik (isprika); dr. sc. Zdravko Radman, 
znanstveni savjetnik (isprika); dr. sc. Dario Škarica, znanstveni savjetnik (isprika); dr. sc. Jure 
Zovko, znanstveni savjetnik (isprika). 

Zapisničar: Sanja Berger-Tilić 

Predsjednik ZV-a konstatira da je od 17 članova ZV-a prisutno 13 članova.  

Predsjednik ZV-a utvrđuje postojanje kvoruma za pravovaljano donošenje odluka. 

Predložen je sljedeći Dnevni red: 

1. Ovjera zapisnika 150. sjednice Znanstvenog vijeća održane 19. prosinca 2016. 
2. Obavijesti ravnatelja 
3. Razmatranje izvješća o radu znanstvenika u 2016. godini 
4. Razmatranje izvješća o radu časopisa u izdanju Instituta 
5. Molba ravnatelja Instituta za davanje suglasnosti za traženje suglasnosti od MZO-a za 

zapošljavanje jednog djelatnika na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika i 
jednog djelatnika na znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika 

6. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području 
humanističkih znanosti, polje filozofije, za dr. sc. Mariagraziju Portera 

7. Izvješće o simpoziju „Filozofkinje u Hrvatskoj“ 
8. Razno 

 
Ad. 1. Ovjera zapisnika 150. sjednice Znanstvenog vijeća održane 19. prosinca 2016. 
Zapisnik 150. sjednice održane 19. 12. 2016. prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad. 2. Obavijesti ravnatelja 

1. 27. 12. 2016. Matičnom odboru za polja filozofije i teologije poslani su materijali za 
izbor P. Šegedina u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika  

2. 29. 12. 2016. Sveučilištu u Mostaru, uputili smo dopis s traženjem povrata sredstava u 
ukupnom iznosu od 54.151,62 kn.  

3. 30. 12. 2016. potpisan je Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od godine dana 
sa Zdravkom Radmanom 



4. 30. 12. 2016. istekao je rok za predaju molbi pristupnika na radno mjesto znanstveni 
suradnik na neodređeno vrijeme, za dva radna mjesta, i na određeno vrijeme, za jedno 
radno mjesto. Pristiglo je ukupno 7 molbi za neodređeno vrijeme i 3 molbe za određeno 

5. 11. 1. 2017. MZO je dostavilo odluku o izmjeni odluke o imenovanju predsjednika i 
članova UV-a Instituta. Umjesto doc. dr. sc. Jelene Jurišić za člana UV-a imenovan je 
akademik Mislav Ježić do isteka mandata dosadašnje članice (14. 6. 2018.) 

6. 20. 1. 2017. uputili smo MZO-u molbu za dodjelu sredstava za kupnju informatičke 
opreme, tj. poslužitelja i odgovarajućeg sustava za poslužitelj 

7. Znanstvenom vijeću dostavljeno je pismo Odvjetničkog društva Pećarević & Reljić, koje 
je ravnatelj pročitao, a radi se o žalbi Željke Metesi Deronjić na postupak Povjerenstva 
za izbor pristupnika na dva znanstvena radna mjesta znanstvenog suradnika na 
neodređeno vrijeme. Naime, Povjerenstvo je od svih pristupnika u natječaju naknadno 
zatražilo dostavu znanstvenih radova objavljenih u zadnjih pet godina. Odvjetničko 
društvo navodi da je samo ograničenje u odnosu na datum objavljivanja znanstvenih 
radova čin protuustavan, protuzakonit i protivan internim aktima Instituta za filozofiju te 
je usmjeren na diskvalifikaciju određenih pristupnika. Ravnatelj smatra da Odvjetničko 
društvo u ovom slučaju ne razlikuje nužne uvjete od eliminirajućih uvjeta. Na natječaj je 
pristiglo sedam molbi i svih sedam pristupnika zadovoljavaju tražene nužne uvjete iz 
natječaja. Da bi Povjerenstvo moglo na temelju nečega napisati ocjenu o svakom 
pristupniku (kako to zahtijeva čl. 50 Statuta) te izabrati najbolje, ono može zatražiti 
dodatne uvjete koji se jednostavno ne mogu staviti u tekst natječaja. Dalje, Odvjetničko 
društvo navodi da Povjerenstvo radi prekršaj po čl. 113a Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju. Ravnatelj je ZV-u pročitao taj članak i konstatirao da 
se apsolutno ništa u njemu ne odnosi na ovaj predmet.  
Od istog Odvjetničkog ureda dobili smo još jedan podnesak u kojem se od ZV traži 
dostava odluke o žalbi Željke Metesi Deronjić koju je podnijela ZV-u Instituta 20. 9. 
2016. u predmetu „Odluka 352-36/09.2016.“ Radi se o odluci Znanstvenog vijeća 
donesenoj na 147. sjednici ZV održanoj 6. 9. 2016. o izboru dr. sc. Tvrtka Jolića i dr. sc. 
Martina Rossija Montija na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika. Od ZV-a 
traži da odvjetničkom društvu dostavi  odluku o njezinoj žalbi podnesenoj 20. 9. 2016. ili 
da pošalje obavijest o eventualnim zaprekama. 
Otvorena je rasprava. 
D. Pećnjak je napomenuo da će Povjerenstvo proceduru izbora pristupnika napraviti na 
najbolji način u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 
Statutom Instituta za filozofiju, Pravilnikom o dodatnim uvjetnima za izbor na radna 
mjesta u Institutu za filozofiju, natječajem i između pristiglih ponuda izabrati najbolje 
pristupnike. 

 
Ad. 3. Razmatranje izvješća o radu znanstvenika u 2016. godini. 
Ravnatelj je predložio da se ne izjašnjavamo glasanjem o svakome pojedinom izvješću (jer to 
i nije predviđeno Statutom),  već da se izvješća koja smo dobili u materijalima za sjednicu 
razmotre i da se raspravlja o ukupnim rezultatima znanstvenog rada. Također smatra da bi 
trebalo napraviti obrazac po kojemu bi se podnosila izvješća i koji bi obuhvatio sav 
znanstvenoistraživački rad svakog pojedinca.  
Otvorena je rasprava. U raspravi su sudjelovali E. Banić-Pajnić, D. Pećnjak, P. Šegedin, F. 
Grgić, M-E Zovko, S. Kovač. 
Nakon provedene rasprave donesen je zaključak da će predsjednik ZV-a za jednu od sljedećih 
sjednica pripremiti obrazac po kojem bi znanstvenici sastavljali svoja izvješća za naredna 
razdoblja. U obrascu svakako treba biti naveden znanstveni ali i nastavni rad, sudjelovanja na 
konferencijama i ostalo. 



Ravnatelj je zamolio sve znanstvenike da ova današnja izvješća nadopune u skladu s 
raspravom, te da dopune dostave ili na njegovu elektroničku adresu ili na tajništvo Instituta. 
Također je zamolio da tekst bude pisan u word-u i da se u izvještaje uključi i rad asistenata. 
On će sažetak ovih izvješća objaviti na web stranici Instituta u obliku godišnjeg izvješća o 
radu, na što nas, uostalom, obvezuje Zakon o pristupu informacijama. 
 
 
Ad. 4. Razmatranje izvješća o radu časopisa u izdanju Instituta. 
Izvješće za Croatian Journal of Philosophy koji izdajemo u suizdavaštvu s Kruzak d.o.o. 
podnio je T. Jolić. Obavijestio je članove ZV-a da je s Kruzak d.o.o. produžena suradnja na 
još tri godine. Do sada su u 2016. objavljena dva broja, a treći je u pripremi. Od MZO-a smo 
dobili financijsku potporu od 45.562,00 kn. Godišta od 2015. stavljena su na portal „Hrčak“. 
Otvorena je rasprava. 
U raspravi su sudjelovali: F. Grgić, S. Kovač, T. Jolić, D. Pećnjak. 
Rečeno je da je od 248 članaka objavljenih u Croatian Journal of Philosophy njih 117 citirano 
barem jedanput. Časopis je od poznatijih baza podataka uvršten u Web of Science i Scopus. 
S. Kovač je predložio da se pokrene procedura promjene klasifikacije. T. Jolić je napomenuo 
da je to već učinjeno, ali je zahtjev odbijen. D. Pećnjak je istaknuo da su kriteriji za dodjelu 
klasifikacije proizvoljni, besmisleni i sramotni. 
Nakon rasprave, izvještaj T. Jolića o radu časopisa Croatian Journal of Philosophy stavljen je 
na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
Izvješće za časopis Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine ukratko je podnijela I. 
Skuhala Karasman uz napomenu da će detaljno izvješće na sljedećoj sjednici podnijeti glavni 
urednik Priloga dr. sc. Ivica Martinović. 
I. Skuhala karasman je istaknula da su Prilozi unatoč tome što do sada nisu dobivali 
financijsku pomoć od MZO-a  izlazili redovito svake godine, te da je trenutno u pripremi broj 
za 2015. godinu. Ove je godine časopis dobio financijsku pomoć od MZO-a u iznosu od 
46.793,00 kune. 
Otvorena je diskusija. 
Ravnatelj Instituta je izrazio zadovoljstvo redovitim izlaženjem časopisa bez obzira na to što 
nismo dobivali financijsku potporu MZO-a. 
Izvještaj je stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
5. Molba ravnatelja Instituta za davanje suglasnosti za traženje suglasnosti od MZO-a  
    za zapošljavanje jednog djelatnika na znanstveno radno mjesto znanstvenog 
    suradnika i jednog djelatnika na znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika 
Ravnatelj je dostavio molbu za davanje suglasnosti da od MZO-a zatraži suglasnost za 
raspisivanje natječaja za jedno znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika i jedno 
znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika (prvi izbor). Odlaskom jednog znanstvenog 
savjetnika u trajnom zvanju i jedne asistentice s Instituta oslobodio se dovoljan koeficijent za 
zapošljavanje navedenih znanstvenih radnih mjesta. Za radno mjesto znanstvenog suradnika 
odlučio se zbog velikog broja prijava na dosadašnje natječaje Instituta za to radno mjesto, a 
višak oslobođenih koeficijenata iskoristili bismo za napredovanja u viša znanstvena zvanja. 
 
Molba ravnatelja stavljena je na glasanje i prihvaćena jednoglasno. 
 



Ad. 6. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području  
           humanističkih znanosti, polje filozofije, za dr. sc. Mariagraziju Portera 
 
D. Pećnjak je obrazložio zahtjev za pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje 
znanstvenog suradnika pristupnice na natječaj za znanstveno radno mjesto znanstvenog 
suradnika Mariegrazie Portere u skladu s čl. 40 Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju. 
U povjerenstvo su predloženi: dr. sc. Elvio Baccarini, redoviti profesor; dr. sc. Martino Rossi 
Monti, znanstveni suradnik i dr. sc. Luka Boršić, znanstveni suradnik.  
Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
 
Ad. 7. Izvješće o simpoziju „Filozofkinje u Hrvatskoj“ 
 
Simpozij Filozofkinje u Hrvatskoj održan je na Institutu za filozofiju od 7. do 9. prosinca 
2016. godine. Organizacijski odbor radio je u sastavu dr. sc. Luka Boršić, dr. sc. Filip Grgić i 
dr. sc. Ivana Skuhala Karasman. Na simpoziju je održano deset izlaganja. U sklopu simpozija 
održana je u Knjižnici „Bogdan Ogrizović“ promocija knjige Luka Boršić, Ivana Skuhala 
Karasman, Naše žene: leksikon znamenitih žena Hrvatske od X. do XX. stoljeća, Zagreb: 
Naklada Jurčić, 2016., na kojoj su govorili dr. sc. Luka Boršić, dr. sc. Marijana Borić, Ana 
Novak, prof. dr. sc. Marko Petrak i dr. sc. Ivana Skuhala Karasman. Također je održan 
okrugli stol Žene u filozofiji, znanosti i umjetnosti te izložba umjetnice Ljerke Njerš. Na 
simpoziju je predstavljena i mrežna stranica Hrvatske filozofkinje. 

Izvješće je stavljeno na glasanje i prihvaćeno jednoglasno. 

Ad. 8. Razno. 

a) Obavijest da je iz tiska izašao zbornik Filozofija politike: Nasljeđe i perspektive –  
čestitke urednicima L. Boršiću. T. Joliću i P. Šegedinu. 

b) Prijedlog D. Pećnjaka da se izuzme Željka Metesi Deronjić iz odbora simpozija „Što 
je ljepota“ s obzirom na postojeće okolnosti. 
S ovim se prijedlogom nisu složili ostali članovi ZV-a jer smatraju da je se može 
razriješiti samo na isti način na koji je izabrana, odnosno da to pitanje treba biti 
stavljeno kao točka dnevnog reda sjednice ZV. 

 
 
Dovršeno u 12,15. 
 
 
 
Zapisničar      Predsjednik Znanstvenog vijeća Instituta 
 
 
 
Sanja Berger-Tilić     dr. sc. Davor Pećnjak 
	


