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Zagreb, 20. siječnja 2016. 
  

 
 

ZAPISNIK 
139. sjednice Znanstvenoga vijeća Instituta za filozofiju  

održane 20. siječnja 2016. s početkom u 11,00 sati. 
 
Prisutni: dr. sc. Erna Banić-Pajnić, znanstvena savjetnica; dr. sc. Damir Barbarić, 
znanstveni savjetnik; dr. sc. Luka Boršić, znanstveni suradnik; dr. sc. Bruno Ćurko, 
znanstveni suradnik, poslijedoktorand; dr. sc. Filip Grgić, znanstveni savjetnik; dr. sc. Ivan 
Kordić, znanstveni savjetnik; dr. sc. Srećko Kovač, znanstveni savjetnik; dr. sc. Stipe 
Kutleša, znanstveni savjetnik; dr. sc. Boris Kožnjak, znanstveni suradnik; dr. sc. Davor 
Pećnjak, znanstveni savjetnik; dr. sc. Ivana Skuhala Karasman, znanstvena suradnica; dr. 
sc. Dario Škarica, znanstveni savjetnik. 
 
 
Odsutni: dr. sc. Pavo Barišić, znanstveni savjetnik (isprika); (isprika); dr. sc. Zdravko 
Radman, znanstveni savjetnik (isprika); dr. sc. Petar Šegedin, znanstveni suradnik (isprika); 
dr. sc. Jure Zovko, znanstveni savjetnik (pl. dopust); dr. sc. Marie-Élise Zovko, znanstvena 
savjetnica (pl. dopust). 
 
Zapisničar: Sanja Berger-Tilić 
Predsjednica ZV-a konstatira da je od 17 članova ZV-a prisutno 12. 
Predsjednica ZV-a utvrđuje postojanje kvoruma za pravovaljano donošenje odluka. 
Predsjednica ZV-a napominje da su dr. sc. Mihaela Girardi-Karšulin i dr. sc. Ivica Martinović 
od 1. siječnja 2016. godine u mirovini i ovim im se putem zahvaljuje na dugogodišnjoj 
zajedničkoj suradnji i smatra da bi se kolegama trebao prirediti službeni oproštaj. 
 
Predložen je sljedeći dnevni red: 

1. Ovjera zapisnika 138. sjednice Znanstvenog vijeća održane 16. prosinca 2015. 
2. Obavijesti ravnatelja 
3. Izvješće stručnog povjerenstva za izbor Martina Rossija Montija u znanstveno zvanje 

znanstveni suradnik u području humanističkih znanosti, polje filozofije 
4. Izvješće stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Petra Šegedina u znanstveno zvanje viši 

znanstveni suradnik u području humanističkih znanosti, polje filozofije 
5. Molba dr. sc. Stipe Kutleše za pokretanje postupka reizbora na znanstveno radno 

mjesto znanstveni savjetnik – prvi izbor 
6. Molba dr. sc. Darija Škarice za pokretanje postupka reizbora na znanstveno radno 

mjesto znanstveni savjetnik – prvi izbor 
7. Molba dr. sc. Luke Boršića za pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje viši 

znanstveni suradnik u području humanističkih znanosti, polje filozofije 
8. Molba dr. sc. Ivane Skuhala Karasman za pokretanje postupka izbora u znanstveno 

zvanje viši znanstveni suradnik u području humanističkih znanosti, polje filozofije 



9. Molba ravnatelja Instituta za izborom i imenovanjem povjerenstava za izbor na 
suradnička radna mjesta asistenata 

10. Molba dr. sc. Darija Škarice za razrješenje funkcije člana povjerenstva za izbor dr. sc. 
Ljudevita Hanžeka u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika 

11. Razno. 

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad. 1. Ovjera zapisnika 138. sjednice Znanstvenog vijeća održane 16. 12. 2015. 
Zapisnik 138. sjednice ZV održane 16. 12. 2015. prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad. 2. Obavijesti ravnatelja 

• 17. 12. 2015. MZOS-u smo poslali traženje suglasnosti za tri radna mjesta ZS i jedno 
radno mjesto ZSV (1)  

• 17. 12. 2015. MZOS-u smo poslali zahtjev za izdavanje suglasnosti za raspisivanje 
javnog natječaja za zapošljavanje temeljem dodjele razvojnih koeficijenata 

• 17. 12. 2015. ravnatelj je dr. sc. Mihaeli Girardi-Karšulin potpisao odluku o dodjeli 
prostorije na IV. katu Instituta 

• 17. 12. 2015. Ravnatelj je izdao rješenje za korištenje plaćenog dopusta dr. sc. Juri 
Zovku, a 21. 12. 2015. dr. sc. Merie-.Elise Zovko, radi stručnog usavršavanja u 
Cambridgeu. 

• 23. 12. 2015. Ravnatelj je donio odluku o popisu imovin e i obveza te o osnivanju 
povjerenstva za popis imovine i obveza 

• 5. 1. 2016. od MZOS-a dobili smo odluku o odobrenju dodatnih financijskih sredstava 
za podmirenje materijalnih troškova redovnog poslovanja u 2015. Sredstva smo dobili 
za štetu prilikom provale i krađe na Institutu u prosincu 2015. u visini 61.150,00 kn 

• 5. 1. 2016. od MZOS-a dobili smo suglasnost za raspisivanje javnog natječaja za izbor 
na suradničko radno mjesto asistenata na projektima voditelja S. Kovača i F. Grgića 
(3) 

• 5. 1. 2016. od MZOS-a nam je dostavljena obavijest da smo sve javne natječaje dužni 
objavljivati na EURAXESS portalu  

• 8. 1. 2016. raspisali smo natječaj za zapošljavanje dva asistenta na projektima S. 
Kovača i F. Grgića 

Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. Obavijesti ravnatelja primljene su na znanje. 
 
Ad. 3. Izvješće stručnog povjerenstva za izbor Martina Rossija Montija u znanstveno  
           zvanje znanstveni suradnik u području humanističkih znanosti, polje filozofije 
Stručno povjerenstvo u sastavu: dr. sc. Luka Boršić, znanstveni suradnik (predsjednik), dr. sc. 
Jure Zovko, Znanstveni savjetnik (član) i dr. sc. Nino Raspudić, docent (član) podnijeli su 
ZV-u izvještaj koji je obrazložio L. Boršić.  
Stručno povjerenstvo smatra da Martino Rossi Monti zadovoljava sve propisane uvjete za 
izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u području humanističkih znanosti, polje 
filozofije, te predlaže ZV-u da u skladu sa svojim zakonskim ovlastima Martina Rossija 
Montija izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. 
Otvorena je diskusija. 
S. Kovač smatra da povjerenstvo nije iskazalo zadovoljavanje uvjeta za izbor u znanstveno 
zvanje bodovanjem radova M. Rossija Montija, te da bi zbog toga mogli imati problema. 
L. Boršić, F. Grgić i D. Pećnjak ističu da prema Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena 
zvanja, čl. 1.st. 6. – Humanističke znanosti (koji je donijelo Nacionalno vijeće za znanost), 



pristupnik mora imati sveukupno tri znanstvena rada (iz skupine a1 i a2) od kojih su najmanje 
dva objavljena u međunarodnim, stranim ili s njima izjednačenim domaćin časopisima (a1), a 
ostalo u drugim domaćim znanstveno-stručnim časopisima prema kategorizaciji (a2) ili 16 
bodova s tim da stručno povjerenstvo ne mora bodovati radove ako pristupnik očito 
zadovoljava očekivane uvjete. Ukoliko bi Matični odbor vratio izvještaj zbog toga, treba oštro 
reagirati i upozoriti ih da krše Pravilnik koji su sami donijeli. 
 
Prijedlog povjerenstva stavljen je na glasanje. 
ZA – 12, PROTIV – 0, SUZDRŽAN - 0 
Znanstveno vijeće jednoglasno prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva za ocjenu 
ispunjavanja uvjeta za izbor dr. sc. Martina Rossija Montija u znanstveno zvanje znanstvenog 
suradnika, u području humanističkih znanosti, u polju filozofije. 
Znanstveno vijeće će predložiti Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i 
tehnološki razvoj, Matičnom odboru za polja filozofije i teologije da potvrdi ovo mišljenje i 
prijedlog Znanstvenoga vijeća Instituta za filozofiju. 
 
Ad. 4. Izvješće stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Petra Šegedina u znanstveno  
           zvanje viši znanstveni suradnik u području humanističkih znanosti, polje  
           filozofije 
Stručno povjerenstvo u sastavu: dr. sc. Damir Barbarić, znanstveni savjetnik (predsjednik),  
dr. sc. Erna Banić-Pajnić, znanstvena savjetnica (članica) i prof. dr. sc. Igor Mikecin, 
izvanredni profesor (član), podnijeli su ZV-u izvještaj koji je obrazložio D. Barbarić.  
Stručno povjerenstvo smatra da je  Petar Šegedin svojim objavljenim znanstvenim radovima, 
kao i visokim stupnjem svestranog javnog angažmana na poticanju i unapređenju svoje 
matične struke  u potpunosti zadovoljio sve propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje 
znanstvenog suradnika u području humanističkih znanosti, polje filozofije, te predlaže ZV-u 
da u skladu sa svojim zakonskim ovlastima Petra Šegedina izabere u znanstveno zvanje 
znanstvenog suradnika. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Prijedlog povjerenstva stavljen je na glasanje. 
ZA – 12, PROTIV – 0, SUZDRŽAN - 0 
Znanstveno vijeće jednoglasno prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva za ocjenu 
ispunjavanja uvjeta za izbor dr. sc. Petra Šegedina u znanstveno zvanje znanstvenog 
suradnika, u području humanističkih znanosti, u polju filozofije. 
Znanstveno vijeće će predložiti da Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i 
tehnološki razvoj, Matičnom odboru za polja filozofije i teologije da potvrdi ovo mišljenje i 
prijedlog Znanstvenoga vijeća Instituta za filozofiju. 
 
Prije početka točke 5 dnevnog reda, sjednicu je napustio S. Kutleša 
 
Ad. 5. Molba dr. sc. Stipe Kutleše za pokretanje postupka reizbora na znanstveno radno  
           mjesto znanstveni savjetnik 
 
Dr. sc. Stipe Kutleša dostavio je molbu ZV-u Instituta da se u skladu sa čl. 42 Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i čl. 52 Statuta Instituta za filozofiju pokrene 
postupak njegovog reizbora na znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika. 
Reizbor na znanstveno radno mjesto je interna stvar Instituta i ne  podliježe javnom natječaju. 
 
Predloženi su sljedeći članovi Stručnog povjerenstva: 



dr. sc. Ivan Kordić, znanstveni savjetnik; dr. sc. Damir Barbarić, znanstveni savjetnik i prof. 
dr. sc. Anto Mišić, redoviti profesor. 
 
Prijedlog članova Stručnog povjerenstva stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Nakon primjedbe D. Pećnjaka i F. Grgića da predsjednika povjerenstva ne treba izabrati ZV, 
već da to učine članovi povjerenstva između sebe, zaključeno je da će predsjednika 
povjerenstva izabrati članovi povjerenstva između sebe. 
 
Ad. 6. Molba dr. sc. Darija Škarice za pokretanje postupka reizbora na znanstveno 
radno mjesto znanstveni savjetnik 
 
 
Dr. sc. Dario Škarica dostavio je molbu ZV-u Instituta da se u skladu sa čl. 42 Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i čl. 52 Statuta Instituta za filozofiju pokrene 
postupak njegovog reizbora na znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika. 
 
Predloženi su sljedeći članovi Stručnog povjerenstva: 
dr. sc. Srećko Kovač, znanstveni savjetnik; dr. sc. Damir Barbarić, znanstveni savjetnik i prof. 
dr. sc. Josip Talanga, redoviti profesor. 
 
Prijedlog članova Stručnog povjerenstva stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Na sjednicu se vratio S. Kutleša. 
 
Ad. 7. Molba dr. sc. Luke Boršića za pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje     
           viši znanstveni suradnik u području humanističkih znanosti, polje filozofije 
 
L. Boršić podnio je ZV-u molbu za pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje višeg 
znanstvenog suradnika. 
Predloženi su sljedeći članovi Stručnog povjerenstva: 
dr. sc. Filip Grgić, znanstveni savjetnik, dr. sc. Erna Banić-Pajnić, znanstvena savjetnica i 
prof. dr. sc. Josip Talanga, redoviti profesor. 
Prijedlog Stručnog povjerenstva stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
 
Ad. 8. Molba dr. sc. Ivane Skuhala Karasman za pokretanje postupka izbora u  
           znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u području humanističkih znanosti,  
           polje filozofije 
 
Predloženi su sljedeći članovi Stručnog povjerenstva: 
dr. sc. Filip Grgić, dr. sc. Erna Banić-Pajnić i prof. dr. sc. Josip Talanga, redoviti profesor. 
Prijedlog Stručnog povjerenstva stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
 
Ad. 9. Molba ravnatelja Instituta za izborom i imenovanjem povjerenstava za izbor na 
           suradnička radna mjesta asistenata 
Ravnatelj je pojasnio da, temeljem odluke o potrebi odobravanja dvaju novih razvojnih radnih 
mjesta asistenata koja je donesena na 138. sjednici Znanstvenoga vijeća 16. 12. 2015. i 
suglasnosti MZOS-a za raspisivanje javnog natječaja od 30. 12. 2015, a sukladno čl. 38. 



Statuta Instituta za filozofiju, Znanstveno vijeće treba izabrati i imenovati dva povjerenstva za 
izbor na dva suradnička radna mjesta asistenata, na projektima Free Will, Causality and Luck 
na kojemu je kao mentor izabran D. Pećnjak i na projektu Logic, Concepts, and 
Communication na kojemu je kao mentor izabran S. Kovač. 
 
Prijedlog povjerenstva na projektu Free Will…: 
dr. sc. Davor Pećnjak, dr. sc. Filip Grgić i dr. sc. Tomislav Janović stavljen je na glasanje i 
prihvaćen jednoglasno. 
 
Prijedlog povjerenstva na projektu Logic, Concepts 
dr. sc. Srećko Kovač, dr. sc. Berislav Žarnić, dr. sc. Filip Grgić stavljen je na glasanje i 
prihvaćen jednoglasno. 
 
 
Ad. 10. Molba dr. sc. Darija Škarice za razrješenje funkcije člana povjerenstva za izbor  
             dr. sc. Ljudevita Hanžeka u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika 
 
D. Škarica je ZV-u dostavio molbu za razrješenjem s funkcije člana povjerenstva za izbor dr. 
sc. Ljudevita Hanžeka u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika budući da je koautor dvaju 
kandidatovih radova te ne može sudjelovati u ocjeni istih. 
 
D. Škarica predlaže da pored dva već izabrana člana Stručnog povjerenstva dr. sc. Davora 
Pećnjaka i dr. sc. Filipa Grgića, kao treći član povjerenstva bude dr. sc. Tonći Kokić, docent 
na Filozofskom fakultetu u Splitu, Odsjeku za filozofiju. 
 
Predsjednica ZV-a stavila je na glasanje: 
Tko je za to da se Dario Škarica razriješi s funkcije člana Stručnog povjerenstva za izbor  
Ljudevita Hanžeka u znanstveno zvanje znanstveni suradnik? 
Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 
 
D. Barbarić smatra da bi ovako izabrano povjerenstvo trebalo tretirati kao novo povjerenstvo 
s rokom dostave izvještaja ZV-u od 30 dana od dana imenovanja, kako ne bismo doveli u 
pitanje cijelu proceduru.  
D. Pećnjak se slaže s D. Barbarićem, ali smatra da bi u tom slučaju trebali razriješiti cijelo 
povjerenstvo, ali opet smatra da i prethodno povjerenstvo ima dovoljno vremena za napisati 
izvješće jer rokovi za predaju izvješća ne teku od 20. 12. 2015. do 07. 01. 2016. 
 
Sjednicu je napustio B. Kožnjak. 
 
Predsjednica ZV-a stavlja na glasanje: Tko je za da umjesto Daria Škarice u Stručno 
povjerenstvo za Ljudevita Hanžeka u znanstveno zvanje znanstveni suradnik uđe Tonći 
Kokić? 
Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 
 
Stručno povjerenstvo za izbor dr. sc. Ljudevita Hanžeka u znanstveno zvanje znanstveni 
suradnik čine: dr. sc. Davor Pećnjak, znanstveni savjetnik (predsjednik); dr. sc. Filip Grgić, 
znanstveni savjetnik (član) i dr. sc. Tonći Kokić, docent (član) 
 
Ad. 11. Razno 
 



a) Ravnatelj predlaže da se domjenak za kolege Ivicu Martinovića i Mihaelu Girardi-
Karšulin organizira nakon sljedeće sjednice Znanstvenog vijeća u veljači 2016. 

b) Predsjednica ZV-a upoznaje članove ZV-a da njezin četverogodišnji mandat ističe 1. 
veljače 2016. godine te moli članove da razmisle o sljedećem predsjedniku ZV-a 

c) Obavijest da će se od ponedjeljka, 25. siječnja do petka, 29. siječnja 2016. na Institutu 
za filozofiju održati konferencija Agency, Causality, and Free Will. 

d) Predsjednica ZV-a upoznaje članove da je dr. sc. Željka Metesi Deronjić poslala poziv 
za sudjelovanje na simpoziju Hrvatska filozofija jučer, danas, sutra 2 koji će se 
održati u svibnju 2016. 

e) Ravnatelj je predložio da se za kolege Mihaelu Girardi-Karšulin i Ivicu Martinovića  
pokrene postupak dodjele počasnog zvanja zaslužnog znanstvenika, te da netko od 
kolega izradi prijedlog i također podsjetio na dodjelu nagrada za znanstvenu izvrsnost 
u 2015. godini u skladu s Pravilnikom. 

f) D. Barbarić apelira na sve kolege, a posebno na one koji su sudjelovali u izradi tri 
sveska Hrvatska filozofija od 12. do 19. stoljeća: izbor iz djelā na latinskome, ediciji 
koja je vrlo važna za Institut i za koju bi bilo velika šteta da se ne pokaže stranoj i 
drugoj javnosti, da pripreme promociju. 

 
Dovršeno u 12,00 sati. 
 
 
Zapisničar      Predsjednica Znanstvenog vijeća 
 
 
Sanja Berger-Tilić     Dr. sc. Erna Banić Pajnić 


