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Broj: 123-13/02.2016.  
Zagreb, 17. veljače 2016. 
  

 
 

ZAPISNIK 
140. sjednice Znanstvenoga vijeća Instituta za filozofiju  

održane 17. veljače 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. Petar Šegedin, znanstveni suradnik; dr. sc. Dario Škarica, znanstveni savjetnik. 
 
 
Odsutni: dr. sc. Pavo Barišić, znanstveni savjetnik (službeni put); dr. sc. Zdravko Radman, 
znanstveni savjetnik (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 Znanstvenog vijeća predlaže dopunu dnevnog reda pod točkom 15. Izbor 
članova Povjerenstva za znanstvenu izvrsnost i pod točkom 16. Prijedlog Povjerenstva za 
izdavačku djelatnost Instituta, tako da bi dnevni red glasio: 
 
Dnevni red: 

1. Ovjera zapisnika 139. sjednice Znanstvenog vijeća održane 20. siječnja 2016. 
2. Obavijesti ravnatelja 
3. Izbor predsjednika Znanstvenog vijeća 
4. Izvješće o radu glavnog i odgovornog urednika časopisa Prilozi za istraživanje 

hrvatske filozofske baštine 
5. Razmatranje prijedloga da se dr. sc. M. Girardi-Karšulin dodijeli počasno zvanje 

zaslužnoga znanstvenika 
6. Razmatranje prijedloga da se dr. sc. Ivici Martinoviću dodijeli počasno zvanje 

zaslužnoga znanstvenika 
7. Izvješće stručnog povjerenstva za reizbor dr. sc. Stipe Kutleše na znanstveno radno 

mjesto znanstveni savjetnik (prvi izbor) 
8. Izvješće stručnog povjerenstva za reizbor dr. sc. Darija Škarice na znanstveno radno 

mjesto znanstveni savjetnik (prvi izbor) 
9. Izvještaj stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Luke Boršića u znanstveno zvanje viši 

znanstveni suradnik 
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10. Izvještaj stručnog  povjerenstva za izbor dr. sc. Ivane Skuhala Karasman u znanstveno 
zvanje viši znanstveni suradnik 

11. Izvješće stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Ljudevita Hanžeka u znanstveno zvanje 
znanstveni suradnik 

12. Predlaganje kandidata za Natječajni odbor u postupku imenovanja ravnatelja Instituta 
za filozofiju 

13. Izbor povjerenstava za zapošljavanje na dva znanstvena radna mjesta znanstvenog 
suradnika 

14. Izbor povjerenstva za zapošljavanje na radno mjesto znanstvenoga savjetnika (prvi 
izbor) 

15. Izbor članova Povjerenstva za znanstvenu izvrsnost 
16. Prijedlog Povjerenstva za izdavačku djelatnost Instituta 
17. Izvješće sa sjednice Upravnog vijeća održane 5. veljače 2016. 
18. Razno. 

Dopunjeni dnevni red stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 1. Ovjera zapisnika 139. sjednice Znanstvenog vijeća održane 20. siječnja 2016. 
 
Primjedba Davora Pećnjaka na točku 3. Zapisnika: umjesto rečenice „Ukoliko bi Matični 
odbor vratio izvještaj zbog toga, treba oštro reagirati i upozoriti ih da krše Pravilnik koji su 
sami donijeli.“ treba pisati „Ukoliko bi Matični odbor vratio izvještaj zbog toga, treba oštro 
reagirati i upozoriti ih da krše Pravilnik koji je donijelo Nacionalno vijeće, te prema čijim 
odredbama moraju raditi i ne mogu ga svojevoljno tumačiti.“ 
Zapisnik je stavljen na glasanje i s primjedbom Davora Pećnjaka prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad. 2. Obavijesti ravnatelja 

• 19. 1. 2016. od Porezne uprave – Ispostava Trnje dobili smo poziv na dostavu 
podataka i dokumentacije o Institutu. Tražena je izjava o korištenju poslovnog 
prostora, financijska dokumentacija i broj zaposlenih na Institutu. 21. 1. 2016. 
Poreznoj upravi Ispostava Trnje uputili smo pismenu izjavu o namjenskom korištenju 
poslovnog prostora Instituta uz napomenu da ćemo ostalu dokumentaciju donijeti 
osobno nakon sjednice Upravnog vijeća 5. veljače 2016. Šefica računovodstva i 
ravnatelj preostalu su dokumentaciju odnijeli na Poreznu upravu 16. 2. 2016. 

• 22. 1. 2016. od MZOS-a smo primili suglasnost za raspisivanje natječaja za 
znanstvena radna mjesta dva znanstvena suradnika i jednog znanstvenog savjetnika  

• 22. 1. 2016. potpisali smo ugovor o komisionoj prodaji izdanja Instituta sa 
„Superknjižarom“ d.o.o. iz Zagreba  

• 29. 1. 2016. Matičnom odboru za polja filozofije i teologije poslali smo dokumentaciju 
za izbor dr. Martina Rossija Montija u znanstveno zvanje znanstveni suradnik  

• 29. 1. 2016. Matičnom odboru za polja filozofije i teologije poslali smo dokumentaciju 
za izbor dr. sc. Petra Šegedina u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik 

• 29. 1. 2016. raspisali smo natječaj za znanstvena radna mjesta dva ZS i jedan ZSV, 
koji je objavljen u Narodnim novinama br. 11 od 3. 2. 2016. 

• 1. 2. 2016. od HRZZ dobili smo dodatak ugovoru o dodjeli sredstava na projektu 
voditeljice Erne Banić-Pajnić  

• 1. 2. 2016. dostavili smo MZOS-u i Državnom uredu za reviziju Završni račun 
Instituta 

Otvorena je diskusija. 
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D. Barbarića zanima zašto je potpisan ugovor o komisionoj prodaji knjiga sa 
„Superknjižarom“. 
Ravnatelj odgovara da Institut ima sklopljen ugovor o komisionoj prodaji knjiga s knjižarom 
„Nova stvarnost“ koja nam uzima 50% popusta na prodane knjige, a radi poboljšanja prodaje 
naših izdanja, sklopili smo ugovor i sa „Superknjižarom“ koja nam je prihvatila popust od  
40%. Ugovor nije ekskluzivan. 
 
Ad. 3. Izbor predsjednika Znanstvenog vijeća  
Predsjednica ZV-a zamolila je članove ZV-a da iznesu svoje prijedloge kandidata za 
predsjednika ZV-a. 
 
Luka Boršić predložio je Davora Pećnjaka. Davor Pećnjak je prihvatio kandidaturu.  
Nije više bilo prijedloga. 
 
Glasanje je tajno. Izabrano je povjerenstvo za prebrojavanje glasačkih listića: Dario Škarica, 
Bruno Ćurko i Ivana Skuhala Karasman. 
Na listiću treba pisati: Jeste li za to da se za predsjednika Znanstvenog vijeća Instituta za 
filozofiju izabere dr. sc. Davor Pećnjak   ZA      PROTIV. 
 
Nakon prebrojanih glasačkih listića povjerenstvo je podnijelo sljedeći izvještaj: 
ZA – 8 
PROTIV – 1 
NEVAŽEĆA – 3 listića. 
 
Prijedlog nije dobio natpolovičnu većinu glasova svih prisutnih, te predsjednik Znanstvenog 
vijeća nije izabran. 
Izbor predsjednika Znanstvenog vijeća prenosi se na sljedeću sjednicu. 
 
Ad. 4. Izvješće o radu glavnog i odgovornog urednika časopisa Prilozi za istraživanje  
           hrvatske filozofske baštine 
Dr. sc. Ivica Martinović, glavni i odgovorni urednik časopisa Prilozi za istraživanje hrvatske 
filozofske baštine, podnio je izvještaj o radu na časopisu u 2015. godini. Izvještaj se nalazi u 
prilogu ovom zapisniku. 
Dr. sc. Martinović posebno je naglasio da su Prilozi uvršteni u bazu ERIH PLUS. 
Otvorena je diskusija. Nakon kraće diskusije izvještaj dr. sc. Ivice Martinovića stavljen je na 
glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 5. Razmatranje prijedloga da se dr. sc. M. Girardi-Karšulin dodijeli počasno zvanje  
           zaslužnoga znanstvenika 
Dr. sc. Erna Banić-Pajnić dostavila je pismeni prijedlog da se dr. sc. Mihaeli Girardi-Karšulin 
dodijeli počasno zvanje zaslužne znanstvenice. Istaknula je da je dr. sc. Mihaela Girardi-
Karšulin cijeli svoj radni vijek provela na Institutu radeći prije svega na istraživanju hrvatske 
filozofije posebno renesansnog razdoblja te je svojim radom dala znatan doprinos istraživanju 
hrvatske filozofije. U svom dugogodišnjem radu objavila je nekoliko uredničkih knjiga, 
obnašala različite odgovorne funkcije u Institutu, bila je voditeljica i suradnica na nekoliko 
znanstvenih projekata, sudjelovala je na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim 
znanstvenim skupovima, sudjelovala je u nastavi filozofije na Hrvatskim studijima, bila je 
mentorica znanstvenom novaku Luki Boršiću koji je doktorirao i sada radi na Institutu kao 
znanstveni suradnik i jedna je od urednica značajnog izdanja Instituta Hrvatska filozofija od 
12. do 19. stoljeća: izbor iz djela na latinskome. 
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Na temelju iznesenog, dr. sc. Erna Banić-Pajnić predložila je ZV-u da dr. sc. Mihaeli Girardi-
Karšulin dodijeli počasno zvanje zaslužnoga znanstvenika. 
Predloženi su članovi za povjerenstvo: 
1. dr. sc. Srećko Kovač, znanstveni savjetnik 
2. dr. sc. Luka Boršić, znanstveni suradnik 
3. prof. dr. sc. Anto Mišić, redoviti profesor 
Povjerenstvo je prihvaćeno jednoglasno, a za predsjednika je izabran Srećko Kovač. 
 

Ad. 6. Razmatranje prijedloga da se dr. sc. Ivici Martinoviću dodijeli počasno zvanje  
           zaslužnoga znanstvenika 
Dr. sc. Pavo Barišić je dostavio pismeni prijedlog da se dr. sc. Ivici Martinoviću dodijeli 
počasno zvanje zaslužnoga znanstvenika. U prijedlogu je istaknuto da je dr. sc. Ivica 
Martinović u Institutu radio od 1991. do 2015. Obavljao je dužnost ravnatelja od 2006. do 
2010. i v.d. ravnatelja 2011. i 2012. godine. Bio je voditelj četiriju znanstvenih projekata o 
Ruđeru Boškoviću. Bavio se istraživanjem filozofije prirode, filozofije znanosti i filozofije 
matematike, ali i drugih disciplina. Njegova uža specijalnost je proučavanje Boškovićeva 
djela. Napisao je znanstvene radove o Dalmatinu, Dragišiću, Maruliću, Petriću, Gučetiću, de 
Dominisu, Gradiću, Habdeliću, Bagliviju, Kuniću, Bašiću, Nichieliju Vitturiju, Vuk-
Pavloviću i Supeku. Sudjelovao je na brojnim međunarodnim i domaćim skupovima i držao 
brojna pozvana predavanja. Izvodio je nastavu na više sveučilišnih ustanova. Član je brojnih 
znanstvenih i strukovnih društava, dobitnik više nagrada i priznanja za svoj znanstveni i 
stručni rad.  
Na temelju iznesenog, dr. sc. Pavo Barišić je predložio ZV-u da dr. sc. Ivici Martinoviću 
dodijeli počasno zvanje zaslužnoga znanstvenika. 
Predloženi su članovi za povjerenstvo: 
1. dr. sc. Dario Škarica, znanstveni savjetnik 
2. dr. sc. Srećko Kovač, znanstveni savjetnik 
3. akademik Darko Novaković, redoviti profesor 
Povjerenstvo je prihvaćeno jednoglasno, a za predsjednika je izabran Dario Škarica. 
 
Ad. 7. Izvješće stručnog povjerenstva za reizbor dr. sc. Stipe Kutleše na znanstveno  
           radno mjesto znanstveni savjetnik 
Stručno povjerenstvu u sastavu: dr. sc. Ivan Kordić, znanstveni savjetnik (predsjednik), dr. sc. 
Damir Barbarić, znanstveni savjetnik (član) i prof. dr. sc. Anto Mišić, redoviti profesor (član) 
podnijelo je pismeno izvješće ZV-u u kojem predlaže da se na znanstveno radno mjesto 
znanstvenog savjetnika u Institutu za filozofiju, području humanističkih znanosti, polje 
filozofije, ponovo izabere Stipe Kutleša.  
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Predsjednica ZV-a stavlja na glasanje: tko je ZA da se na temelju izvješća stručnog 
povjerenstva Stipe Kutleša ponovo izabere na znanstveno radno mjesto znanstvenog 
savjetnika s obvezom provođenja reizbora ili izbora na više radno mjesto svakih pet godina. 
Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 8. Izvješće stručnog povjerenstva za reizbor dr. sc. Darija Škarice na znanstveno 
           radno mjesto znanstveni savjetnik 
Stručno povjerenstvo u sastavu: dr. sc. Srećko Kovač, znanstveni savjetnik (predsjednik), dr. 
sc. Damir Barbarić, znanstveni savjetnik (član) i prof. dr. sc. Josip Talanga, redoviti profesor 
(član) podnijelo je pismeno izvješće ZV-u u kojem predlaže da se na znanstveno radno mjesto 
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znanstvenog savjetnika u Institutu za filozofiju, području humanističkih znanosti, polje 
filozofije, ponovo izabere Dario Škarica. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Predsjednica ZV-a stavlja na glasanje: tko je ZA da se na temelju izvješća stručnog 
povjerenstva Dario Škarica ponovo izabere na znanstveno radno mjesto znanstvenog 
savjetnika s obvezom provođenja reizbora ili izbora na više radno mjesto svakih pet godina. 
Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 9. Izvještaj stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Luke Boršića u znanstveno zvanje  
           viši znanstveni suradnik 
Izvještaj za izbor Luke Boršića u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u ime 
stručnog povjerenstva u sastavu dr. sc. Filip Grgić, znanstveni savjetnik (predsjednik); dr. sc. 
Erna Banić-Pajnić, znanstvena savjetnica (članica) i prof. dr. sc. Josip Talanga, redoviti 
profesor (član) podnio je predsjednik stručnog povjerenstva Filip Grgić. 
Povjerenstvo je nakon uvida u dokumentaciju mišljenja da Luka Boršić zadovoljava uvjete za 
izbor u zvanje višeg znanstvenog suradnika te predlaže Znanstvenom vijeću da ga se izabere u 
znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u području humanističkih znanosti, polje 
filozofija. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Predsjednica ZV-a stavlja na glasanje prijedlog stručnog povjerenstva da se Luku Boršića 
izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u području humanističkih znanosti, 
polje filozofija. 
Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 10. Izvještaj stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Ivane Skuhale Karasman u  
             znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika 
Izvještaj za izbor Ivane Skuhale Karasman u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika 
u ime stručnog povjerenstva u sastavu dr. sc. Filip Grgić, znanstveni savjetnik (predsjednik); 
dr. sc. Erna Banić-Pajnić, znanstvena savjetnica (članica) i prof. dr. sc. Josip Talanga, redoviti 
profesor (član) podnio je predsjednik stručnog povjerenstva Filip Grgić. 
Povjerenstvo je nakon uvida u dokumentaciju mišljenja da Ivana Skuhala Karasman 
zadovoljava uvjete  za izbor u zvanje višeg znanstvenog suradnika te predlaže Znanstvenom 
vijeću da je se izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u području 
humanističkih znanosti, polje filozofija. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Predsjednica ZV-a stavlja na glasanje prijedlog stručnog povjerenstva da se Ivanu Skuhala 
Karasman izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u području humanističkih 
znanosti, polje filozofija. 
Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 11. Izvješće stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Ljudevita Hanžeka u znanstveno  
             zvanje znanstveni suradnik 
Izvještaj za izbor Ljudevita Hanžeka u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u ime 
stručnog povjerenstva u sastavu dr. sc. Davor Pećnjak, znanstveni savjetnik (predsjednik); dr. 
sc. Filip Grgić, znanstveni savjetnik (član); dr. sc. Tonći Kokić, docent (član) podnio je 
predsjednik stručnog povjerenstva Davor Pećnjak. 
Povjerenstvo je nakon uvida u dokumentaciju mišljenja da Ljudevit Hanžek zadovoljava  
uvjete za izbor u zvanje znanstvenog suradnika te predlaže Znanstvenom vijeću da ga se 
izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u području humanističkih znanosti, polje 
filozofija. 
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Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Predsjednica ZV-a stavlja na glasanje prijedlog stručnog povjerenstva da se Ljudevita 
Hanžeka izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u području humanističkih 
znanosti, polje filozofija. 
Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 12. Predlaganje kandidata za natječajni odbor u postupku imenovanja ravnatelja  
             Instituta za filozofiju 
Prijedlog da članovi natječajnog odbora u postupku imenovanja ravnatelja Instituta za 
filozofiju budu: dr. sc. Boris Kožnjak, znanstveni suradnik; dr. sc. Ivan Kordić znanstveni 
savjetnik i dr. sc. Stipe Kutleša, znanstveni savjetnik stavljen je na glasanje i prihvaćen 
jednoglasno. 
 
Ad. 13. Izbor povjerenstava za zapošljavanje dva znanstvena radna mjesta znanstvenog  
             suradnika 
Ravnatelj upoznaje članove ZV-a da smo od MZOS-a dobili suglasnost za raspisivanje 
natječaja za zapošljavanje na dva znanstvena radna mjesta znanstvenog suradnika.Prijedlog da 
članovi povjerenstva za zapošljavanje na znanstvena radna mjesta dva znanstvena suradnika 
budu: dr. sc. Luka Boršić, znanstveni suradnik; dr. sc. Boris Kožnjak, znanstveni suradnik i 
izv. prof. dr. sc. Pavel Gregorić, stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 14. Izbor povjerenstva za zapošljavanje na radno mjesto znanstvenoga savjetnika  
           (prvi izbor) 
Nakon kraće rasprave o tome hoćemo li u povjerenstvu imati dva ili jednog vanjskog člana, 
predsjednica ZV-a stavlja na glasanje predloženo povjerenstvo za zapošljavanje na radno 
mjesto znanstvenog savjetnika: dr. sc. Filip Grgić, znanstveni savjetnik; dr. sc. Stipe Kutleša, 
znanstveni savjetnik i prof. dr. sc. Boran Berčić, redoviti profesor. Povjerenstvo je prihvaćeno 
većinom glasova (ZA-10, PROTIV-2, SUZDRŽAN-0). 
 
Ad. 15. Izbor članova povjerenstva za znanstvenu izvrsnost. 
S obzirom na činjenicu da su dosadašnji članovi Povjerenstva za znanstvenu izvrsnost dr. sc. 
Boris Kožnjak, izv. prof. dr. sc. Pavel Gregorić i dr. sc. Dario Škarica svoj posao obavljali bez 
zamjerke, predloženo je da ih se potvrdi u istom sastavu još jedan mandat u trajanju od dvije 
godine. 
Predsjednica ZV-a stavlja na glasanje: prihvaćamo li da se dosadašnje Povjerenstvo za 
znanstvenu izvrsnost izabere na mandat od još dvije godine? Prihvaćeno jednoglasno. 
 
Ad. 16. Prijedlog Povjerenstva za izdavačku djelatnost Instituta. 
Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Instituta za filozofiju predlaže ZV-u da Institut za 
filozofiju objavi knjigu Pave Barišića Deliberativna demokracija i Aristotelovi argumenti o 
rasudnoj snazi mnoštva.  
Knjigu čini tekst predavanja koje je Pavo Barišić održao 29. lipnja 2016. prigodom 
obilježavanja Dana Instituta te primanja nagrade za znanstvenu izvrsnost. 
Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 17. Izvješće sa sjednice Upravnog vijeća održane 5. veljače 2016. 
Izvješće je podnijela Ivana Skuhala Karasman. 
Upravno vijeće je na svojoj 1. sjednici imalo 6. točaka dnevnog reda: 

1. Ovjera zapisnika 4. sjednice Upravnog vijeća od 16. prosinca 2015. godine 
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2. Usvajanje Završnog računa za 2015. godinu – Završni račun je nakon kraće diskusije 
usvojen jednoglasno 

3. Razmatranje i prihvaćanje Financijskog plana za 2016 - 2018. godinu – financijski 
plan je također prihvaćen jednoglasno nakon kraće diskusije 

4. Donošenje odluke o raspodjeli rezultata – odluka je donesena u skladu s 
računovodstvenim propisima 

5. Raspisivanje natječaja za imenovanje ravnatelja Instituta za filozofiju. Donesena je 
odluka da se raspiše natječaj za imenovanje ravnatelja Instituta jer sadašnjem 
ravnatelju mandat ističe 9. travnja 2015. Od ZV-a je zatražen prijedlog za članove 
natječajnog odbora, a u međuvremenu je raspisan natječaj u Narodnim novinama br. 
14 od 12. veljače 2016. 

6. Razno – pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Izvješće Ivane Skuhala Karasman primljeno je na znanje. 
 
Ad. 18. Razno 
a) Bruno Ćurko je upozorio članove ZV-a na očite nepravilnosti u Nacrtu Pravilnika o 
odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja, nastavnika, odgajatelja i stručnih suradnika u 
školskoj ustanovi i učeničkom domu, a posebno na nastavne predmete Filozofija i Etika. 
Naime, nacrtom ovog Pravilnika predviđeno je da osim filozofa filozofiju ravnopravno mogu 
predavati politolozi, sociolozi, teolozi, kroatolozi i religiolozi, a etiku ravnopravno mogu 
predavati teolozi, kateheti, kroatolozi i religiolozi. Etiku i kulturu ravnopravno mogu 
predavati politolozi, sociolozi, teolozi, kroatolozi i religiolozi. Na ovaj su nacrt pravilnika 
prigovor uložili HFD, Udruga za promicanje filozofije, Odsjek za filozofiju FF Rijeka, Odjel 
za filozofiju Sveučilišta u Zadru, Osijeku i Splitu, Udruženje logičara i mnogi drugi, pa bi bilo 
dobro da i Institut uloži svoje primjedbe.  
Dogovoreno je da će predsjednica Znanstvenog vijeća elektroničkim putem sazvati 141. 
izvanrednu sjednicu ZV-a zbog toga što rok za dostavu primjedbi na Nacrt Pravilnika ističe 
25. veljače 2016. godine. Bit će samo jedna točka dnevnoga reda – Prijedlog za unošenje 
izmjena u Nacrtu Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja, nastavnika, 
odgajatelja i stručnih suradnika u školskoj ustanovi i učeničkom domu. 
Prijedlog teksta napisat će jednoglasno prihvaćeno radno tijelo sastavljeno od sljedećih 
članova: B. Ćurko, S. Kovač, D. Škarica. 
Članovi Znanstvenog vijeća Instituta za filozofiju elektroničkim će se putem na adresu 
tajnistvo@ifzg.hr  izjasniti prihvaćaju li prijedlog teksta izmjena i to zaključno do 23. veljače 
2016. u 16,00 sati.  
 
 
 
Dovršeno u 13,00 
 

Zapisničar      Predsjednica Znanstvenog vijeća 

 

Sanja Berger-Tilić     dr. sc. Erna Banić-Pajnić 
 
 
 


