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Broj: 12-2/01.2019. 
Zagreb, 9. siječnja 2019. 

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

srijedu, 9. siječnja 2019. s početkom u 11,00 sati. 
 
Prisutni: dr. sc. Luka Boršić, viši znanstveni suradnik; dr. sc. Tomislav Bracanović, viši 
znanstveni suradnik; dr. sc. Dušan Dožudić, znanstveni suradnik; dr. sc. Filip Grgić, 
znanstveni savjetnik; dr. sc. Tvrtko Jolić, znanstveni suradnik; dr. sc. Srećko Kovač, 
znanstveni savjetnik u trajnom zvanju; 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, viša znanstvena suradnica; dr. sc. Petar Šegedin, viši znanstveni suradnik; dr. sc. 
Dario Škarica, znanstveni savjetnik; dr. sc. Marie-Élise Zovko, znanstvena savjetnica. 
 
Odsutni: dr. sc. Pavo Barišić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (godišnji odmor iz 
2018.); dr. sc. Pavel Gregorić, znanstveni savjetnik (godišnji odmor iz 2018.); dr. sc. Matej 
Sušnik, znanstveni suradnik (godišnji odmor); dr. sc. Jure Zovko, znanstveni savjetnik u 
trajnom zvanju (isprika).  
 
Zapisničar: Sanja Berger-Tilić 
 
Predsjednik ZV-a konstatira da je od 19 članova ZV-a prisutno 15 te utvrđuje postojanje 
kvoruma za pravovaljano donošenje odluka. 
 
Predsjednik ZV-a predlaže dnevni red s dopunom, točka 6. Traženje odobrenja boravka u 
inozemstvu dr. sc. Luke Boršića točka, 7. Razno.  
 

1. Ovjera zapisnika 169. sjednice Znanstvenog vijeća održane 21. prosinca 2018. 
2. Obavijesti ravnatelja 
3. Traženje suglasnosti od Ministarstva znanosti i obrazovanja za popunjavanje 

upražnjenih radnih mjesta 
4. Rasprava o statusu postupka za izbor na znanstveno radno mjesto znanstvenog 

suradnika 
5. Obavijest i rasprava o novom Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje  
6. Traženje odobrenja boravka u inozemstvu dr. sc. Luke Boršića 
7. Razno 
 

Predloženi dnevni red prihvaćen je s dopunom jednoglasno. 
 
 
Ad. 1. Ovjera Zapisnika 168. sjednice Znanstvenog vijeća održane 17. listopada 2018. 
Zapisnik 169. sjednice Znanstvenog vijeća održane 21. prosinca 2018. prihvaćen je 
jednoglasno. 
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Ad. 2. Obavijesti ravnatelja 
 31. 12. 2018. kolegama Damiru Barbariću i Zdravku Radmanu je temeljem ugovora o 

radu na određeno vrijeme prestao radni odnos u Institutu, te su s 1. 1. 2019. otišli u 
mirovinu. Na žalost od Ministarstva znanosti nismo dobili niti pismeni niti usmeni 
odgovor koji smo čekali do zadnjeg dana 2018. godine na naše traženje o produljenju 
ugovora kolegama Barbariću i Radmanu. 

Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja  
 
Ad. 3. Traženje suglasnosti od Ministarstva znanosti i obrazovanja za popunjavanje 
upražnjenih radnih mjesta 
Ravnatelj je dodatno pojasnio dopis u vezi 5,916 oslobođenih koeficijenata odlaskom kolega 
Barbarića i Radmana u mirovinu (2,958x2=5,916). Institut ima ušteđenih još 0,533 
koeficijenata koje nismo iskoristili odlaskom kolegice u mirovinu Banić-Pajnić. Sveukupno 
raspolažemo 6,449 koeficijentom. Znanstveno vijeće treba donijeti odluku o raspisivanju 
natječaja za znanstvena i suradnička radna mjesta kako bismo od MZO-a mogli zatražiti 
suglasnost. 
Otvorena je diskusija. U diskusiji su sudjelovali: Stipe Kutleša, Marie-Élise Zovko, Srećko 
Kovač, Luka Boršić, Davor Pećnjak, Ivana Skuhala Karasman, Filip Grgić, Tvrtko Jolić, 
Davor Pećnjak, Dušan Dožudić, Tomislav Bracanović.  
Predloženo je da se od MZO zatraži suglasnost za raspisivanje javnog natječaja za 
zapošljavanje: 
1. jednog znanstvenog suradnika   (1,843) 
2. jednog poslijedoktoranda    (1,600) 
te za napredovanja trenutno zaposlenih znanstvenika i suradnika na znanstvenim i 
suradničkim radnim mjestima: 
1. jedno napredovanje iz asistenta u poslijedoktoranda (0,194) 
2.  jedno napredovanje iz znanstvenog suradnika u višeg znanstvenog suradnika (0,194) i 
3. dva napredovanja iz znanstvenog savjetnika u znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju 
(1,066).  
Ovaj prijedlog stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno.  
 
Ad. 4. Rasprava o statusu postupka za izbor na znanstveno radno mjesto znanstvenog 
suradnika 
Ravnatelj je zamolio Znanstveno vijeće da donese konkretnu odluku o tome što učiniti u vezi 
s izborom u znanstveno zvanje za tri pristupnika koji su se javili na natječaj za znanstveno 
radno mjesto znanstvenog suradnika. Naime, Matični odbor koji provodi postupak izbora u 
znanstveno zvanje zatražio je već drugu dopunu. Ovoga puta traži nostrifikaciju diploma za 
sva tri pristupnika. 
Otvorena je diskusija.  U diskusiji su sudjelovali: Davor Pećnjak, Tomislav Bracanović, Luka 
Boršić, Filip Grgić, Petar Šegedin, Tvrtko Jolić, Marie-Élise Zovko, Srećko Kovač, Boris 
Kožnjak. 
Donesena je jednoglasna odluka da će povjerenstva u suradnji s Ravnateljem poslati dopis 
svoj trojici pristupnika i zamoliti ih da dostave nostrificirane diplome. 
 
Ad. 5.  Obavijest i rasprava o novom Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko 
obrazovanje 
Ravnatelj upoznaje članove ZV o stupanju na snagu Kolektivnog ugovora za znanost i visoko 
obrazovanje koji je zaključen 27. 12. 2018. godine i primjenjuje se do 1. 12. 2022. 
Za institut su najznačajnije promjene koje se nalaze u čl. 64. st. 1, čl. 68. st. 2 i čl. 83. st. 3. a 
govore o obvezi da svaki znanstvenik bude uključen u neki projekt.  
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Otvorena je diskusija. U diskusiji su sudjelovali: Filip Grgić, Luka Boršić, Tvrtko Jolić, 
Davor Pećnjak, Marie-Élise Zovko, Petar Šegedin, Srećko Kovač, Dušan Dožudić. 
Predloženo je da se izradi jedan krovni projekt Instituta, po prijašnjem modelu, pod koji bi se 
„podvukli“ i projekti HrZZ i ostali interni projekti, ali i da se od relevantnog tijela zatraži 
tumačenje kolektivnog ugovora. 
Zaključeno je da se do sljedeće sjednice znanstvenog vijeća dostave u tajništvo prijedlozi o 
formiranju projekata, o čemu bi se raspravljalo na sjednicama ZV. 
 
Ad. 6. Traženje odobrenja boravka u inozemstvu dr. sc. Luke Boršića 
 
U skladu s čl. 40 Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje, Luka Boršić zatražio 
je od ZV suglasnost za odobrenje plaćenog dopusta u trajanju od 14. siječnja do 14. srpnja 
2019. radi izrade monografije o Frani Petriću na Sveučilištu Columbia u New Yorku. 
Molba Luke Boršića stavljena je na glasanje i prihvaćena jednoglasno. 
  
Ad. 7. Razno 
Obavijest da će 14. 1. 2019. na Institutu za filozofiju u povodu Svjetskog dana logike Tin 
Perkov s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održati prigodno predavanje na temu 
Apstraktne logičke konstante. Predavanje počinje u 11,00 sati. 
 
Dovršeno u 13,03 
 
 
Zapisničar:       Predsjednik Znanstvenog vijeća: 
 
 
Sanja Berger-Tilić      Dr. sc. Davor Pećnjak 
 
 

 


