
 
 

Broj: 232-24/04.2016. 
Zagreb, 13. travnja 2016. 
  

 
 

ZAPISNIK 
143. sjednice Znanstvenoga vijeća Instituta za filozofiju  

održane 13. travnja 2016. s početkom u 11,00 sati. 
 
Prisutni: dr. sc. Erna Banić-Pajnić, znanstvena savjetnica; dr. sc. Damir Barbarić, 
znanstveni savjetnik; dr. sc. Pavo Barišić, znanstveni savjetnik; dr. sc. Luka Boršić, 
znanstveni suradnik; dr. sc. Filip Grgić, 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.  
 
Odsutni: dr. sc. Bruno Ćurko, znanstveni suradnik, poslijedoktorand (službeni put), dr. sc. 
Ivan Kordić, znanstveni savjetnik (isprika), dr. sc. Zdravko Radman, znanstveni savjetnik 
(službeni put), dr. sc. Dario Škarica, znanstveni savjetnik (isprika); dr. sc. Jure Zovko, 
znanstveni savjetnik (isprika), dr. sc. Marie-Élise Zovko, znanstvena savjetnica (službeni 
put). 
 
 
Zapisničar: Sanja Berger-Tilić 
 
Predsjednik ZV-a konstatira da je od 17 članova ZV-a prisutno 11. 
Predsjednik ZV-a utvrđuje postojanje kvoruma za pravovaljano donošenje odluka. 
 
Predložen je sljedeći dnevni red: 
 

1. Ovjera zapisnika 142. sjednice Znanstvenog vijeća održane 23. ožujka 2016.  
2. Izvješće sa sjednice Upravnog vijeća održane 18. veljače 2016. 
3. Obavijesti ravnatelja 
4. Izbor zamjenika predsjednika Znanstvenog vijeća 
5. Izvješće povjerenstva za zapošljavanje na suradničko radno mjesto asistenta  
6. Izvješće povjerenstva za zapošljavanje na znanstveno radno mjesto znanstvenog 

savjetnika 
7. Imenovanje povjerenstva za izbor na radno mjesto stručnog suradnika – doktoranda na 

projektu “Logic, Concepts, and Communication“ 
8. Predlaganje kandidata za članove panela za vrednovanje istraživačkih projekata 

Hrvatske zaklade za znanost 
9. Razno. 

 
 
Ad. 1. Ovjera zapisnika 142. sjednice Znanstvenog vijeća održane  
 
Primjedba I. Skuhale Karasman: u prvoj točki dnevnog reda poziva, umjesto „sjednice 
održane 18. veljače 2016.“ treba pisati: „sjednice održane 23. ožujka 2016.“ 



Zapisnik je s primjedbom prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 2. Izvješće sa sjednice Upravnog vijeća održane 18. veljače 2016. 
Ivana Skuhala Karasman podnijela je izvješće: UV je svoju 3. sjednicu održalo 24. ožujka 
2016. sa sljedećim dnevnim redom: 1. Ovjera zapisnika 1. sjednice UV-a održane 5. veljače 
2016. i 2. elektroničke sjednice UV-a; 2. Imenovanje ravnatelja Instituta za filozofiju i 3.  
Razno. 
Pod točkom 2 dnevnog reda razmatrano je izvješće Natječajnog odbora o ispunjavanju općih i 
posebnih uvjeta pristupnika na natječaj za imenovanje ravnatelja Instituta. Natječajni odbor je 
u svom izvješću konstatirao da se na natječaj za imenovanje ravnatelja Instituta za filozofiju 
raspisan u Narodnim novinama br.14 od 12. 2. 2016. prijavio jedan kandidat, dr. sc. Filip 
Grgić, znanstveni savjetnik, dosadašnji ravnatelj Instituta za filozofiju, koji u potpunosti 
zadovoljava opće i posebne uvjete propisane natječajem. 
Članovi ZV-a su tajnim glasanjem izrazili svoje mišljenje o imenovanju dr. sc. Filipa Grgića 
ravnateljem Instituta za filozofiju u sljedećem mandatnom razdoblju i to:  13 članova ZV-a 
podržalo je imenovanje dr. sc. Filipa Grgića za ravnatelja Instituta; 0 članova bilo je protiv 
imenovanja dr. sc. Filipa Grgića za ravnatelja Instituta i 2 su glasačka listića bila nevažeća. 
Nakon provedene diskusije dr. sc. Filip Grgić jednoglasno je imenovan ravnateljem Instituta 
za filozofiju u sljedećem četverogodišnjem mandatu. 
Pod točkom 3 dnevnog reda nije bilo diskusije. 
 
Izvješće Ivane Skuhale Karasman o održanoj 3. sjednici Upravnog vijeća primljeno je na 
znanje. Filipu Grgiću upućene su čestitke na ponovnom izboru za ravnatelja Instituta, na 
kojima se on zahvalio. 
 
Ad. 3. Obavijesti ravnatelja 
 

a) 24. 3. 2016. napisane su odluke o podjeli počasnog zvanja dr. sc. Mihaeli Girardi-
Karšulin i dr. sc. Ivici Martinoviću 

b) 24. 3. 2016. kandidatima prijavljenim na natječaj za zapošljavanje na suradničko 
radno mjesto asistenta na projektu „Logic, Concepts, and Communication“ poslana je 
obavijest o izboru kandidata Gorana Lojkića na to radno mjesto. Goran Lojkić je 
počeo raditi 12. 4. 2016. 

c) 29. 3. 2016. od Matičnog odbora za područja humanističkih znanosti, polja filozofije i 
teologije, dobili smo odluke o neizboru Luke Boršića, Ivane Skuhala Karasman i Petra 
Šegedina u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i odluke o izboru Martina 
Rossija Montija i Ljudevita Hanžeka u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika 

d) 31. 3. 2016. od HRZZ dostavljena je odluka o odobrenju financiranja zapošljavanja 
doktoranda na projektu Srećka Kovača 

e) 4. 4. 2016. MZOS-u smo poslali obavijest o imenovanju ravnatelja Instituta Filipa 
Grgića na mandatno razdoblje od četiri godine s početkom 9. 4. 2016. 

f) 6. 4. 2016. sklopljen je ugovor od radu na određeno vrijeme, zamjena za vrijeme 
korištenja porodiljskog dopusta Maje Šoštarić, s Kristinom Koščević iz Sesvetskog 
Kraljevca 

g) 4. 4. 2016. ravnatelj je bio na razgovoru s pomoćnikom ministra znanosti prof. dr. sc. 
Krešom Zadrom. Ravnatelj je izrazio nezadovoljstvo što nam je Ministarstvo odobrilo 
zapošljavanje na dva od tražena tri sistematizirana radna mjesta znanstvenog 
suradnika i jedno radno mjesto znanstvenog savjetnika, čime nam se smanjila ukupna 
masa za plaće.  



h) 6. 4. 2016. ravnatelji svih instituta bili su pozvani na razgovor s pomoćnikom ministra 
znanosti prof. dr. sc. Krešom Zadrom. Na sastanku su razgovarali o:  
- problemu nastavka namjenskog višegodišnjeg institucijskog financiranja (VIF).  
- o programu razvojnih koeficijenata 
- o problemu restrukturiranja javnih znanstvenih instituta 

i) HRZZ je raspisala novi natječaj za financiranje znanstvenih projekata 
j) Otvoren je natječaj HRZZ Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja. Natječaj traje do 

15. svibnja 2016. Ravnatelj poziva da se o tome razmisli i da se kolege prijave. 

Ad. 4. Izbor zamjenika predsjednika Znanstvenog vijeća  
Predsjednik ZV D. Pećnjak predlaže za svog zamjenika trenutno odsutnog Darija Škaricu, ali 
ima njegov pristanak. 
Drugog prijedloga nije bilo. 
Predsjednik ZV stavlja na glasanje: Tko je za to da dr. sc. Dario Škarica bude zamjenik 
predsjednika Znanstvenog vijeća Instituta za filozofiju? 
 
ZA – 11, PROTIV – 0, suzdržan – 0. 
 
Za zamjenika predsjednika Znanstvenog vijeća jednoglasno je izabran dr. sc. Dario Škarica. 
 
Ad. 5. Izvješće povjerenstva za zapošljavanje na suradničko radno mjesto asistenta  
D. Pećnjak, predsjednik povjerenstva za zapošljavanje na suradničko radno mjesto asistenta, 
ukratko je obrazložio zaključak i prijedlog povjerenstva da se na suradničko radno mjesto 
asistenta na projektu zaposli Zvonimir Anić iz Kraljevice. 
Povjerenstvo je zaprimilo 17 molbi. Postupak izbora odvijao se u tri stupnja. Prvi stupanj 
sastojao se u provjeri ispunjavanja uvjeta natječaja i priložene dokumentacije. Drugi se 
sastojao u bodovanju priloženih radova i motivacijskog pisma, a treći u razgovoru s 
pristupnikom koji je dobio najviše bodova u drugom stupnju postupka izbora. Na razgovor je 
pozvan Zvonimir Anić za kojeg je povjerenstvo zaključilo da najbolje zadovoljava sve tražene 
uvjete, te predlaže Znanstvenom vijeću da ga izabere na suradničko radno mjesto asistenta. 
Otvorena je diskusija. Pitanja nije bilo. 
Predsjednik ZV-a stavlja na glasanje: Prihvaćate li prijedlog povjerenstva da se Zvonimir 
Anić izabere na suradničko radno mjesto asistenta? 
Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 
 
Prije točke 6. dnevnog reda predsjednik ZV-a je zamolio S. Kutlešu da vodi ovu točku 
dnevnog reda. 
S. Kutleša je prihvatio prijedlog. 
 
Ad. 6. Izvješće povjerenstva za zapošljavanje na znanstveno radno mjesto znanstvenog  
           savjetnika 
S. Kutleša je kao predsjednik povjerenstva za zapošljavanje na znanstveno radno mjesto 
znanstvenog savjetnika obrazložio zaključak i prijedlog povjerenstva. 
Na raspisani natječaj javio se samo jedan pristupnik, dr. sc. Davor Pećnjak. Povjerenstvo je 
uvidom u cjelokupnu dokumentaciju zaključilo da dr. sc. Davor Pećnjak potpuno zadovoljava 
uvjeta za izbor na znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika koji su navedeni u Zakonu 
o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutu Instituta za filozofiju i Pravilniku o 
dodatnim uvjetima za izbor na radna mjesta u Institutu za filozofiju te predlaže ZV-u da dr. 
sc. Davora Pećnjaka izabere na već spomenuto znanstveno radno mjesto. 
Otvorena je diskusija. Pitanja nije bilo. 



S. Kutleša stavlja na glasanje prijedlog povjerenstva da se dr. sc. Davor Pećnjak izabere na 
znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika. 
Prijedlog povjerenstva prihvaćen je jednoglasno. 
 
Sjednicu je dalje nastavio voditi predsjednik ZV-a D. Pećnjak. 
 
Ad. 7. Imenovanje povjerenstva za izbor na radno mjesto stručnog suradnika –  
           doktoranda na projektu “Logic, Concepts, and Communication“ 
Voditelju projekta „Logic, Concepts, and Communication“ S. Kovaču HRZZ je odobrila 
raspisivanje natječaja za zapošljavanje jednog stručnog suradnika – doktoranda na određeno 
vrijeme, pod njegovim mentorstvom. 
Predloženo je povjerenstvo za izbor pristupnika na suradničko radno mjesto stručnog 
suradnika – doktoranda: dr. sc. Filip Grgić, prof. dr. sc. Majda Trobok i dr. sc. Srećko Kovač.  
Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 8. Predlaganje kandidata za članove panela za vrednovanje istraživačkih projekata  
           Hrvatske zaklade za znanost 
Ravnatelj Instituta upoznao je članove ZV-a u vezi s predlaganjem kandidata za člana panela 
za vrednovanje istraživačkih projekata u području humanističkih znanosti, polje filozofija, 
teologija, religijske znanosti. Kandidati se biraju u odbor na tri godine, a prijedlog mora 
sadržavati odluku ZV-a, suglasnost kandidata o prihvaćanju kandidature, životopis kandidata 
u Europass formatu s istaknutim znanstvenim i stručnim dostignućima u posljednjih 5 godina. 
L. Boršić predložio je dr. sc. Filipa Grgića. 
F. Grgić je prihvatio kandidaturu. 
Predsjednik ZV-a stavio je na glasanje: tko je za to da se dr. sc. Filipa Grgića predloži za 
kandidata za člana panela za vrednovanje istraživačkih projekata u području humanističkih 
znanosti, polje filozofija, teologija i religijske znanosti? 
Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 9. Razno 
- 
 
 
Dovršeno u 10,45 
 
Zapisničar      Predsjednik Znanstvenog vijeća Instituta 
 
 
Sanja Berger-Tilić     dr. sc. Davor Pećnjak 
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