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Broj: 381-39/12.2019. 
Zagreb, 19. prosinca 2019. 

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

petak, 19. prosinca 2019. s početkom u 11,00 sati. 
 
Prisutni: dr. sc. Damir Barbarić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju; dr. sc. Luka Boršić, 
viši znanstveni suradnik; dr. sc. Tomislav Bracanović, viši znanstveni suradnik; dr. sc. Dušan 
Dožudić, znanstveni suradnik; 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, 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. Matej Sušnik, znanstveni suradnik; dr. sc. Petar 
Šegedin, viši znanstveni suradnik; dr. sc. Dario Škarica, znanstveni savjetnik; dr. sc. Marie-
Élise Zovko, znanstvena savjetnica. 
 
Odsutni:. dr. sc. Jure Zovko, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (isprika) 
 
Zapisničar: Sanja Berger-Tilić 
 
Predsjednik ZV-a konstatira da je od 18 članova ZV-a prisutno 17 te utvrđuje postojanje 
kvoruma za pravovaljano donošenje odluka. 
 
Predsjednik ZV-a predlaže dnevni red s dopunom, točka 5. Program rada Ljetne škole za 
2020. a ostale se točke pomiču za jedan broj naprijed.  
 

1. Ovjera zapisnika 180. sjednice Znanstvenog vijeća održane 29. studenog 2019. 
2. Obavijesti ravnatelja 
3. Predlaganje članova za Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti 
4. Rasprava o znanstvenim skupovima za slijedeću godinu 
5. Program rada Ljetne škole za 2020. 
6. Razmatranje izvješća o radu asistenata  
7. Razmatranje izvješća o radu mentora  
8. Rasprava o statusu časopisa Croatian Journal of Philosophy 
9. Razno 
 

Predloženi dnevni red prihvaćen je s dopunom jednoglasno. 
 
 
Ad. 1. Ovjera Zapisnika 180. sjednice Znanstvenog vijeća održane 29. studenoga 2019. 
Zapisnik 180. sjednice Znanstvenog vijeća prihvaćen je bez primjedbu. 
 
Ad. 2. Obavijesti ravnatelja 
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 Hrvatska zaklada za znanost je produljila rok za dostavu prijava na javni poziv za 
izbor i imenovanje članova panela za vrednovanje Hrvatske zaklade za znanost. Rok 
za dostavu prijava je 10. 1. 2020. godine. 

 Hrvatska zaklada za znanost na svojim je stranicama otvorila natječaj za istraživačke i 
uspostavne istraživačke projekte.Rok za prijavu je 13. veljače 2020.  

Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
 
Ad. 3. Predlaganje članova za Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti objavila je izbor za nove članove Akademije. Rok 
za dostavu prijedloga je 13. siječnja 2020. U razredu za društvene znanosti moći će se birati 
do 6 redovitih članova i do 3 člana suradnika.  
Za redovitog člana HAZU u razredu društvenih znanosti predloženi su prof. dr. Edo Pivčević i 
dr. sc. Damir Barbarić. 
Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen je jednoglasno. 
Za člana suradnika HAZU u razredu društvenih znanosti predložen je dr. sc. Filip Grgić. 
Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 4. Rasprava o znanstvenim skupovima za slijedeću godinu 
Ranije smo već dogovorili da bi se središnji skup Instituta u prosincu 2020. održao na temu 
Matije Vlačića Ilirika. 
Otvorena je diskusija. U diskusiji su sudjelovali: dr. sc. Filip Grgić, dr. sc. Ivana Skuhala 
Karasman, dr. sc. Dušan Dožudić, dr. sc. Davor Pećnjak, dr. sc. Petar Šegedin. 
Zaključeno je da će se pored središnjeg skupa Instituta na temu Matije Vlačića Ilirika održati 
još jedna konferencija početkom prosinca, i to o temi „iskustvo“.. Kao članovi 
organizacijskog odbora predloženi su dr. sc. Dušan Dožudić i dr. sc. Davor Pećnjak. Prijedlog 
je stavljen na glasanje i jednoglasno je prihvaćen. Članovi organizacijskog odbora će za 
sljedeću sjednicu Znanstvenog vijeća pripremiti razrađeniji i detaljniji prijedlog. 
 
Ad. 5. Program rada Ljetne škole za 2020. 
Dr. sc. Pavel Gregorić dostavio je i upoznao članove Znanstvenog vijeća s prijedlogom 
programa za održavanje ljetne škole u 2020. godini. Svoj dolazak je potvrdio prof. Robert J. 
Hankinson sa Sveučilišta Texas u Austinu, a planira se pozvati i prof. Vesel iz Ljubljane. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Opći stav članova Znanstvenog vijeća je da je program dobar i da se može krenuti u njegovu 
realizaciju (program je priložen uz ovaj zapisnik). 
 
Ad. 6. Razmatranje izvješća o radu asistenata  
Mentori su podnijeli svoja izvješća sljedećim redom: 
Dr. sc. Srećko Kovač izvješća o radu asistenta dr. sc. Gorana Lojkića i dr. sc. Ivana Restovića; 
dr. sc. Luka Boršić o radu asistenta Matka Gjurašina; dr. sc. Davor Pećnjak o radu asistenta 
Zvonimira Anića i dr. sc. Matej Sušnik o radu asistentice Karoline Kudlek. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Izvješća su stavljena na glasanje i prihvaćena jednoglasno. 
 
Ad. 7. Razmatranje izvješća o radu mentora  
Izvješća o radu mentora predali su Matko Gjurašin, Zvonimir Anić i Karolina Kudlek. Svi su 
mentore ocijenili najvišom ocjenom.  
Izvješće o mentoru nije predao dr. sc. Goran Lojkić. Njemu će biti upućeno upozorenje o 
obvezi predavanja ocjene rada mentora jedanput godišnje. 
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Izvješća su stavljena na glasanje i prihvaćena jednoglasno. 
 
Ad. 8. Rasprava o statusu časopisa Croatian Journal of Philosophy 
Dr. sc. Tvrtko Jolić izvještava da je časopis zadržao status A2. U obrazloženju se vidi da je 
prilikom ocjene časopisa učinjeno niz propusta, te su uputili protestni dopis Nacionalnom 
vijeću  15. prosinca 2019. 
Bez obzira na protest ne očekuje se da će se nešto promijeniti jer ovakva situacija traje već 15 
godina. Napomenuto je da časopis nije dobio financijska sredstva u 2019. godini. 
 
Ad. 9. Razno 
a) Znanstvenici trebaju predati svoja godišnja izvješća o radu, o čemu će biti obaviješteni 
elektroničkim putem 
 
b) Ravnatelj se zahvalio znanstvenicima na dostavi podataka o publikacijama. 
 
Dovršeno u 11,35 
 
Zapisničar:       Predsjednik Znanstvenog vijeća: 
 
 
Sanja Berger-Tilić      Dr. sc. Davor Pećnjak 
 

 
Nakon što su se članovima ZV-a u 12,30 sati priključili i članovi UV-a (prof. dr. sc. Ivan 
Koprek, doc. dr. sc Marija Brajdić Vuković, Marija Ana Tomaš Zovko, dipl. iur., dr. sc. Ivana 
Skuhala Karasman i dr. sc. Stipe Kutleša, nastavljena je zajednička 181. sjednica Znanstvenog 
i 4. sjednica Upravnog vijeća Instituta za filozofiju. 
Prof. dr. sc. Ivan Koprek nastavio je vođenje 4. sjednice UV-a i pozdravio sve prisutne te 
konstatirao kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. 
Predložen je sljedeći dnevni red: 

1. Ovjera zapisnika 3. sjednice Upravnog vijeća održane 21. listopada 2019. 
2. Usvajanje korigiranoga financijskog plana za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 

2022. godinu 
3. Izvješće Ravnatelja Instituta za 2019. godinu. 
4. Razno. 

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad 1.  Ovjera zapisnika 3. sjednice UV-a održane  21. listopada 2019. 
Zapisnik 3. sjednice Upravnoga vijeća Instituta održane 21. listopada 2019. prihvaćen je 
jednoglasno. 
 
Ad. 2. Usvajanje korigiranoga financijskog plana za 2020. godinu s projekcijama za 
2021. i 2022. godinu 
Od Ministarstva znanosti i obrazovanja 6. prosinca 2019. primili smo e-mail s konsolidiranim 
financijskim planovima javnih znanstvenih instituta usklađenima s usvojenim Državnim 
proračunom RH za 2020. i projekcijama za 2021 . i 2022. godinu. 
Budući da je Ministarstvu znanosti povećan limit u dijelu koji se odnosi na rashode za 
zaposlene, limit je povećan i Institutu za filozofiju. U svojemu dopisu Ministarstvo upozorava 
da bi financijski plan koji usvaja Upravno vijeće morao biti istovjetan prikazu u državnom 
proračunu. 
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Upravno vijeće treba donijeti novi financijski plan, koji je korigiran u skladu sa spomenutim 
povećanjem limita u dijelu koji se odnosi na rashode za zaposlene. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Predsjednik upravnog vijeća stavlja na glasanje korigirani financijski plan za 2020. godinu s 
projekcijama za 2021. i 2022. godinu.  
Prihvaćeno jednoglasno. 
 
Ad. 3. Izvještaj Ravnatelja Instituta za 2019. godinu 
Ravnatelj je iznio osnovne podatke o radu Instituta u 2019. godini. Posebno se osvrnuo na 
znanstvene publikacije, sudjelovanja na znanstvenim skupovima, projekte, organizaciju 
znanstvenih skupova i predavanja, izdavačku djelatnost, kadrovsku i financijsku situaciju.  
Ukupni podaci bit će, kao i prošle godine, objavljeni na mrežnoj stranici Instituta. Ostali su, 
kao i prethodnih godina, problemi s kojima smo i dalje suočeni: nepostojanje međunarodnih i 
europskih projekata i restrukturiranje javnih znanstvenih instituta. Također treba napomenuti 
da travnju 2020. ravnatelju istječe mandat, a UV treba natječaj raspisati u veljači 2020.  
Otvorena je rasprava.  
U raspravi su sudjelovali: prof. dr. sc. Ivan Koprek, dr. sc. Marija Brajdić Vuković, dr. sc. 
Filip Grgić, Marija Ana Zovko Tomaš, dipl. iur. 
 
Ad. 4. Razno 
Predsjednik Upravnog vijeća i predsjednik Znanstvenog vijeća čestitali su Božić i novu 2020. 
godinu. 
 
Sjednica Upravnoga i Znanstvenog vijeća završila je u 13,45. 
 
Zapisničar:       Predsjednik Upravnog vijeća 
 
 
Sanja Berger-Tilić      Prof. dr. sc. Ivan Koprek 


