
 
 

Broj: 192-20/03.2016. 
Zagreb, 23. ožujka 2016. 
  

 
 

ZAPISNIK 
142. sjednice Znanstvenoga vijeća Instituta za filozofiju  

održane 23. ožujka 2016. s početkom u 11,00 sati. 
 
Prisutni: dr. sc. Erna Banić-Pajnić, znanstvena savjetnica; dr. sc. Pavo Barišić, 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. Zdravko Radman, znanstveni savjetnik; dr. sc. Ivana Skuhala 
Karasman, znanstvena suradnica; dr. sc. Dario Škarica, znanstveni savjetnik; Jure Zovko, 
znanstveni savjetnik; dr. sc. Marie-Élise Zovko, znanstvena savjetnica. 
 
 
Odsutni: dr. sc. Damir Barbarić, znanstveni savjetnik (isprika), dr. sc. Petar Šegedin, 
znanstveni suradnik (isprika). 
 
Zapisničar: Sanja Berger-Tilić 
 
Predsjednica ZV-a konstatira da je od 17 članova ZV-a prisutno 15. 
Predsjednica ZV-a utvrđuje postojanje kvoruma za pravovaljano donošenje odluka. 
 
Predložen je sljedeći dnevni red: 
 

1. Ovjera zapisnika 140. sjednice Znanstvenog vijeća održane 17. veljače 2016. i  
            141. sjednice održane elektroničkim putem 

2. Obavijesti ravnatelja 
3. Izbor predsjednika Znanstvenog vijeća 
4. Mišljenje Znanstvenog vijeća o kandidatima za ravnatelja Instituta za filozofiju  
5. Izvješće povjerenstva za dodjelu počasnog zvanja zaslužne znanstvenice 
      dr. sc. Mihaeli Girardi-Karšulin 
6. Izvješće povjerenstva za dodjelu počasnog zvanja zaslužnog znanstvenika dr. sc. Ivici 

Martinoviću  
7. Izvješće povjerenstva za izbor na suradničko radno mjesto asistenta na projektu 

“Logic, Concepts, and Communication“ 
8. Razno. 

 
 
Ad. 1. Ovjera zapisnika 140. sjednice Znanstvenog vijeća održane 17. veljače 2016. i  
           141. sjednice održane elektroničkim putem 
 
Na zapisnik 140. sjednice održane 17. veljače 2016. nije bilo primjedbi. Stavljen je na 
glasanje i prihvaćen većinom glasova (jedan suzdržan). 



Na zapisnik 141. sjednice Znanstvenog vijeća održane elektroničkim putem nije bilo 
primjedbi. Stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
 
Ad. 2. Obavijesti ravnatelja 

• 16. 2. 2016. od MZOS-a smo dobili suglasnost za raspisivanje natječaja za radno 
mjesto Voditeljice odjeljka za informatičku potporu, zamjena za porodiljski. Natječaj 
je objavljen u Narodnim novinama br. 16 od 19. 2. 2016. a rok za prijavu na natječaj je 
15 dana 

• 17. 2. 2016. ravnatelj je potpisao ugovore o radu sa dr. sc. Stipom Kutlešom i dr. sc. 
Darijom Škaricom koji su odlukom ZV-a od 17. 2. 2016. ponovo izabrani na 
znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik 

• 18. 2. 2016. ravnatelj je donio odluku o raspodjeli poslova za ispunjavanje upitnika o 
fiskalnoj odgovornosti za proračunsku 2015. godinu, a 29. 2. 2016. je MZOS-u poslao 
izjavu o fiskalnoj odgovornosti i ispunjeni Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za 2015. 
godinu 

• 19. 2. 2016. Matičnom odboru za polja filozofije i teologije poslani su materijali za 
izbor L. Boršića i I. Skuhale Karasman u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik 

• 22. 2. 2016. Upravno vijeće Instituta na svojoj 2. sjednici održanoj elektroničkim 
putem na prijedlog Znanstvenog vijeća Instituta osnovalo je natječajni odbor u 
postupku imenovanja ravnatelja Instituta 

• 22. 2. 2016. Matičnom odboru za polja filozofije i teologije poslan je materijal za 
izbor Lj. Hanžeka u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika 

• 22. 2. 2016. Ministru znanosti obrazovanja i sporta i ravnateljici Agencije za odgoj i 
obrazovanje uputili smo prijedlog za unošenje izmjena u nacrtu „Pravilnika o 
odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja, nastavnika, odgajatelja i stručnih suradnika u 
školskoj ustanovi i učeničkom domu“. 

• 10. 3. 2016. od ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje dobili smo odgovor  u 
vezi s prijedlogom izmjena „Nacrta Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja…“ 

• 16. 3. 2016. u 11 sati održano je predstavljanje knjige Hrvatska filozofija od 12. do 19. 
stoljeća – izbor iz djelȃ na latinskome, nakon predstavljanja knjige priređen je 
domjenak u povodu odlaska kolega Mihaele Girardi-Karšulin i Ivice Martinovića u 
mirovinu. 
 
 

 
Ad. 3. Izbor predsjednika Znanstvenog vijeća 
 
Predsjednica ZV-a zamolila je prisutne da iznesu svoje prijedloge. 
L. Boršić je predložio D. Pećnjaka. D. Pećnjak je prihvatio prijedlog. 
Z. Radman je predložio P. Barišića. P. Barišić se zahvalio na prijedlogu i nije ga prihvatio. 
Glasanje je tajno. Izabrano je povjerenstvo za prebrojavanje glasačkih listića: Ivana Skuhala 
Karasman, Dario Škarica i Bruno Ćurko. 
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 – 10 
PROTIV – 3 
NEVAŽEĆA – 2 listića. 



Većinom glasova, dr. sc. Davor Pećnjak izabran je za predsjednika Znanstvenog vijeća 
Instituta na četiri godine.  
Dosadašnja predsjednica ZV-a dr. sc. Erna Banić-Pajnić čestitala je D. Pećnjaku.  
D. Pećnjak je nastavio voditi sjednicu zahvalivši se svojoj prethodnici i članovima ZV-a na 
izboru. 
 
Ad. 4. Mišljenje Znanstvenog vijeća o kandidatima za ravnatelja Instituta za filozofiju  
Natječajni odbor kojeg je na prijedlog ZV-a imenovalo UV Instituta u sastavu: S. Kutleša, I. 
Kordić i B. Kožnjak u svojem je izvješću ustvrdio da se na javni natječaj za imenovanje 
ravnatelja Instituta javio samo jedan kandidat, dr. sc. Filip Grgić koji u potpunosti ispunjava 
opće i posebne uvjete koji su u skladu sa Statutom instituta i raspisanim natječajem za 
imenovanje ravnatelja Instituta.  
F. Grgić je obrazložio svoj program rada ( u privitku ovog zapisnika) za period 2016 – 2020. 
nakon čega je otvorena diskusija. 
U diskusiji su sudjelovali Marie-Elise Zovko, S. Kovač, J. Zovko, L. Boršić, E. Banić-Pajnić. 
Nakon što je F. Grgić odgovorio na pitanja, predsjednik ZV-a je ponovio, da ZV svojim 
glasanjem daje UV-u Instituta svoje mišljenje o pristupniku za ravnatelja. 
Predložio je da povjerenstvo za prebrojavanje glasačkih listića bude u sastavu: Ivana Skuhala 
Karasman, Dario Škarica i Bruno Ćurko, što je prihvaćeno jednoglasno. 
Na glasačkom listiću treba pisati: Podržavate li kandidaturu dr. sc. Filipa Grgića za ravnatelja 
Instituta za filozofiju?  DA    NE. 
 
Nakon prebrojanih glasačkih listića povjerenstvo je podnijelo sljedeći izvještaj: 
ZA – 13 
PROTIV – 0 
NEVAŽEĆA – 2 listića. 
 
Ovim glasanjem ZV je izrazilo svoje mišljenje o dr. sc. Filipu Grgiću, kandidatu za  ravnatelja 
Instituta za filozofiju, koje će biti dostavljeno Upravnom vijeću Instituta. 
 
Ad. 5. Izvješće povjerenstva za dodjelu počasnog zvanja zaslužne znanstvenice dr. sc.  
           Mihaeli Girardi-Karšulin 
 
U ime povjerenstva u sastavu: S. Kovač, S. Kutleša i A. Mišić izvješće je podnio S. Kovač. 
Stručno povjerenstvo je zaključilo da je prijedlog dr. sc. Erne Banić-Pajnić od 17. veljače 
2016. da se dr. sc. Mihaeli Girardi-Karšulin dodijeli počasno zvanje zaslužne znanstvenice 
dobro utemeljeno i predložilo je ZV-u da počasno zvanje zaslužne znanstvenice, zbog 
njezinoga dugogodišnjega predanog znanstvenog rada dodijeli dr. sc. Mihaeli Girardi-
Karšulin. 
Prijedlog stručnog povjerenstva stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
 
Ad. 6. Izvješće povjerenstva za dodjelu počasnog zvanja zaslužnog znanstvenika dr. sc.  
           Ivici Martinoviću 
U ime povjerenstva u sastavu D. Škarica, S. Kovač i akademik D. Novaković, izvješće je 
podnio D. Škarica.  
Stručno povjerenstvo je zaključilo da dr. sc. Ivica Martinović kao umirovljeni znanstveni 
savjetnik Instituta, bogate znanstvene bibliografije, osobita doprinosa radu i razvoju Instituta s 
međunarodno priznatom znanstvenom izvrsnošću ispunjava sve uvjete propisane čl. 54 a 
Statuta Instituta te predlaže ZV-u da mu dodijeli počasno zvanje zaslužnog znanstvenika. 



Prijedlog stručnog povjerenstva stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 7. Izvješće povjerenstva za izbor na suradničko radno mjesto asistenta na projektu   
           “Logic, Concepts, and Communication“ 
Povjerenstvo u sastavu S. Kovač, F. Grgić i B. Žarnić podnijelo je izvješće o natječaju 
raspisanom u Narodnim novinama (13. 01. 2016.), 24sata i na web stranici Instituta, za 
zapošljavanje 1 djelatnika na suradničkom radnom mjestu asistenta na određeno vrijeme od 
pet godina za rad na projektu “Logic, Concepts, and Communication”, u okviru teme “Type 
Theory and Intensional Theory of Concepts”. Uvjeti natječaja bili su: završen sveučilišni 
diplomski studij; ispunjavanje uvjeta za upis na doktorski studij filozofije ili upisan doktorski 
studij filozofije. Na natječaj se javilo četiri kandidata i to: Zoran Kojčić, Martin Kirš, Goran 
Lojkić i Sandro Skansi.  
Nakon uvida u dokumentaciju svih kandidata, povjerenstvo predlaže ZV-u da se na 
suradničko radno mjesto asistenta izabere Goran Lojkić. 
Prijedlog povjerenstva stavljen je na glasanje i prihvaćen većinom glasova (ZA – 12; 
PROTIV – 0; SUZDRŽAN – 3). 
 
Ad. 8. Razno 
Dr. sc. Marie Elise Zovko ukratko je izvijestila o svom boravku na Sveučilištu Cambridge te 
preporuča svim znanstvenicima da apliciraju za stipendiju. 
 
 
Dovršeno u 13,20 
 
 
Zapisničar      Predsjednik Znanstvenog vijeća 
 
 
Sanja Berger-Tilić     dr. sc. Davor Pećnjak 
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