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Broj: 197-20/07.2019.  
Zagreb, 5. srpnja 2019. 
 
 

ZAPISNIK 

176. sjednice Znanstvenoga vijeća Instituta za filozofiju koja je održana u petak, 
5. srpnja 2019. s početkom u 11,00 sati. 

 

Prisutni: dr. sc. Luka Boršić, viši znanstveni suradnik; Matko Gjurašin, asistent, predstavnik 
suradnika; dr. sc. Pavel Gregorić, znanstveni savjetnik; 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, viši znanstveni suradnik; dr. sc. Davor Pećnjak, 
znanstveni savjetnik; dr. sc. Martino Rossi Monti, znanstveni suradnik; dr. sc. Ivana Skuhala 
Karasman, viša znanstvena suradnica; dr. sc. Matej Sušnik, znanstveni suradnik; dr. sc. Petar 
Šegedin, viši znanstveni suradnik; dr. sc.  Dario Škarica, znanstveni savjetnik.  

Odsutni: dr. sc. Tomislav Bracanović, viši znanstveni suradnik (službeni put); dr. sc. Dušan 
Dožudić, znanstveni suradnik (godišnji odmor); dr. sc. Stipe Kutleša, znanstveni savjetnik 
(isprika); dr. sc. Jure Zovko, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (službeni put); dr. sc. 
Marie-Élise Zovko, znanstvena savjetnica (službeni put).  

Zapisničar: Sanja Berger-Tilić 

Predsjednik ZV-a konstatira da je od 19 članova ZV-a prisutno 13 te utvrđuje postojanje 
kvoruma za pravovaljano donošenje odluka.  

Predložen je sljedeći dnevni red: 

Dnevni red: 

1. Ovjera zapisnika 175. sjednice Znanstvenog vijeća održane 12. lipnja 2019. 
2. Obavijesti ravnatelja 
3. Izvješće sa sjednice Upravnog vijeća održane 1. srpnja 2019. 
4. Programsko financiranje Instituta za filozofiju 
5. Traženje suglasnosti za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta 
6. Razno 

 
Dnevni red stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 

Ad. 1 Ovjera zapisnika 175. sjednice Znanstvenog vijeća održane  12. lipnja 2019 . 
Zapisnik 175. sjednice Znanstvenog vijeća održane 12. lipnja 2019. prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad. 2 Obavijesti ravnatelja 

1. 19. 6. 2019. Luka Boršić prekinuo je svoj studijski boravak u SAD te se umjesto 14. 7. 
na posao vratio 19. 6. 
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2. 21. 6. 2019. poslali smo u NSK dopis kojim tražimo oslobađanje obveze plaćanja 
mjesečne naknade za NSK do travnja 2020. 

3. 24. 6. 2019. od MZO smo dobili odluku o programskom financiranju javnih 
znanstvenih instituta u 2019. godini 

4. 28. 6. 2019. od Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti, polje filozofije 
dobili smo odluke o izboru dr. sc. Marie-Élise Zovko i dr. sc. Stipe Kutleše u 
znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju i dr. sc. Ksenije Grubišić u 
znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik 

5. 28. 6. 2019. potpisan je sporazumni raskid ugovora o radu između Instituta i dr. sc. 
Pave Barišića 

6. 3. 7. 2019. održan je sastanak ravnatelja humanističkih instituta u Institutu za 
etnologiju i folkloristiku u vezi s programskim financiranjem javnih znanstvenih 
instituta u 2019. Na sastanku je dogovoreno da će se MZO-u uputiti dopis i izraziti 
nezadovoljstvo u vezi s Odlukom o programskom financiranju. Novi sastanak održat 
će se 8. 7. 2019. 

 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja 

 
Ad. 3. Izvješće sa sjednice Upravnog vijeća održane 1. srpnja 2019. 
Dr. sc. Ivana Skuhala Karasman podnijela je izvještaj s 2. sjednice Upravnog vijeća. Dnevni 
red je imao četiri točke: 1. Ovjera zapisnika 1. sjednice UV održane 29. siječnja 2019.; 2. 
Programsko financiranje Instituta; 3. Usklađivanje s Kolektivnim ugovorom za znanost i 
visoko obrazovanje i 4. Razno. 
Ad. 1. Zapisnik 1. sjednice Upravnog vijeća prihvaćen je jednoglasno.  
Ad. 2. Članovi Upravnog vijeća obaviješteni su o programskom financiranju Instituta.  
Ad. 3. Ravnatelj je obavijestio članove Upravnog vijeća o postupku usklađivanja s 
Kolektivnim ugovorom za znanost i visoko obrazovanje. 
Ad. 4. Članovi Upravnog vijeća obaviješteni su o proslavi Dana Instituta za filozofiju koja se 
održala 27. lipnja 2019. godine. 
 
Ad. 4. Programsko financiranje Instituta za filozofiju 
Ravnatelj Instituta dostavio je svim članovima Znanstvenog vijeća prijedlog dopisa za 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja u kojem bismo upozorili na ozbiljnije manjkavosti 
Odluke o programskom financiranju javnih znanstvenih instituta, koja nije u skladu s 
uobičajenom europskom praksom i ne uzima u obzir specifičnosti područja društvenih i 
humanističkih znanosti.  
Otvorena je diskusija. U diskusiji su sudjelovali: dr. sc. Pavel Gregorić, dr. sc. Filip Grgić, dr. 
sc. Tvrtko Jolić, dr. sc. Srećko Kovač, dr. sc. Luka Boršić, dr. sc. Boris Kožnjak, dr. sc. Davor 
Pećnjak. 
Predloženo je da se MZO upozori na 1) nesuglasje u čl. VI. Odluke i tablice u priloženom 
obrascu; 2) na modele vrednovanja i financiranja humanističkih i društvenih znanosti u 
Europi; 3) činjenicu da je uobičajena europska praksa da se vrednuju svi relevantni rezultati 
istraživanja, uključujući monografije, uredničke knjige i poglavlja u knjigama, a ne samo 
članci indeksirani u WoS-u i Scopusu; 4) da su baze knjiga WoS i Scopus još uvijek 
neupotrebljive u cijelosti i 5) da se naglasi koji su ciljevi znanstvenog rada Instituta. 
Nakon provedene diskusije taj je prijedlog stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 5. Traženje suglasnosti za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta 
Nakon što je dr. sc. Pavo Barišić raskinuo radni odnos u Institutu, ostao je neiskorišten njegov 
koeficijent za plaću znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, 2,958. Ravnatelj predlaže da se 
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od MZO zatraži suglasnost za zapošljavanje jednog djelatnika u znanstvenom zvanju 
znanstveni suradnik i jednog djelatnika u suradničkom zvanju asistenta. 
Prijedlog ravnatelja stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 6. Razno 
a) Ravnatelj informira da je u vremenu od 17. do 20. lipnja 2019. održana Ljetna škola. 
Održavanje Ljetne škole bilo je uspješno. Prijavilo se puno kandidata i to većina iz 
inozemstva.  
b) Dr. sc. Tvrtko Jolić informira da prema novim podacima, časopis Croatian Journal of 
Philosophy pripada drugom kvartilu znanstvenih časopisa prema SCImago. 

 
Sjednica je završila u 12,15. 

Zapisničar:       Predsjednik Znanstvenog vijeća 

 

Sanja Berger-Tilić      Dr. sc. Davor Pećnjak 


