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Broj: 472-48/12.2016. 
Zagreb, 19. prosinca 2016. 

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

ponedjeljak, 19. prosinca 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. Filip Grgić, znanstveni savjetnik; 
dr. sc. Tvrtko Jolić, znanstveni suradnik; dr. sc. Ivan Kordić, znanstveni savjetnik; dr. sc. 
Srećko Kovač, znanstveni savjetnik; dr. sc. Boris Kožnjak, znanstveni suradnik; dr. sc. Stipe 
Kutleša, znanstveni savjetnik;  dr. sc. Davor Pećnjak, znanstveni savjetnik; Ivan Restović, 
asistent, dr. sc. Ivana Skuhala Karasman, znanstvena suradnica; dr. sc. Petar Šegedin, 
znanstveni suradnik; dr. sc. Jure Zovko, znanstveni savjetnik; dr. sc. Marie-Élise Zovko, 
znanstvena savjetnica. 

Odsutni: dr. sc. Zdravko Radman, znanstveni savjetnik (isprika); dr. sc. Martino Rossi Monti, 
znanstveni suradnik (isprika); dr. sc. Dario Škarica, znanstveni savjetnik (godišnji odmor). 

Zapisničar: Sanja Berger-Tilić 

Predsjednik ZV-a konstatira da je od 18 članova ZV-a prisutno 15. Predsjednik ZV-a utvrđuje 
postojanje kvoruma za pravovaljano donošenje odluka. 

Predložen je sljedeći Dnevni red: 

Dnevni red: 
1. Ovjera zapisnika 149. sjednice Znanstvenog vijeća održane 30. studenog 2016. 
2. Obavijesti ravnatelja 
3. Izvješće stručnog povjerenstva za reizbor dr. sc. Luke Boršića na znanstveno radno 

mjesto znanstvenog suradnika u području humanističkih znanosti, polje filozofije 
4. Izvješće stručnog povjerenstva za reizbor dr. sc. Petra Šegedina na znanstveno radno 

mjesto znanstvenog suradnika u području humanističkih znanosti, polje filozofije 
5. Izvješće stručnog povjerenstva za provođenje dijela postupka izbora dr. sc. Petra 

Šegedina u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u području humanističkih 
znanosti, polje filozofije 

6. Razmatranje godišnjeg izvješća o radu asistenata 
7. Razmatranje prijedloga o suizdavanju zbornika Božje postojanje i Božji atributi 
8. Razmatranje prijedloga o suizdavanju zbornika Physics and Philosophy 
9. Rasprava o temi godišnjeg simpozija Instituta za filozofiju u 2017. godini 
10. Razno. 

 
Poslije 10. točke dnevnog reda, u 13,00 sati počinje zajednička sjednica sa članovima 
Upravnog vijeća. 

1. Ovjera zapisnika 5. sjednice Upravnog vijeća od 17. 10. 2016. 
2. Razmatranje i usvajanje Prijedloga proračuna Instituta za 2017 – 2019. 
3. Godišnje izvješće ravnatelja o radu Instituta u 2016. godini. 
4. Razno. 
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Predloženi dnevni red stavljen je na glasanje i prihvaćen je jednoglasno. 

Ad. 1. Ovjera zapisnika 149. sjednice Znanstvenog vijeća održane 19. 11. 2016. 
Primjedba Damira Barbarića: 
- na str. 4 zapisnika, kod djela Povijest, u zagradama umjesto “Damir Barbarić” treba pisati 
“Ivica Martinović” i  
- na str. 5 u drugom odlomku, treba izbrisati zadnju rečenicu. 
Zapisnik je s ove dvije primjedbe Damira Barbarića prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 2. Obavijesti ravnatelja 
a) 12. 12. 2016. MZOS-u smo dostavili tablicu s podacima o znanstvenoj djelatnosti Instituta 
za filozofiju u 2015. godini 
b) 14. 12. 2016. MZO je časopisu Instituta za filozofiju Prilozi za istraživanje hrvatske 
filozofske baštine dodijelilo ukupan iznos potpore za tiskanje časopisa u 2016. godini u visini 
od 46.793,00 kn. 
c) nakon što smo 7. 11. 2016. MZO-u uputili prigovor na odluku o neodobravanju financijske 
potpore znanstvenom skupu Instituta za filozofiju „Filozofkinje u Hrvatskoj“, MZO je uvažilo 
naše argumente i donijelo odluku od odobravanju financijske potpore za pripremu i 
održavanje navedenog simpozija u visini od 5.800,00 kn. 
 
Otvorena je rasprava. Nije bilo pitanja. 
 
Ad. 3. Izvješće stručnog povjerenstva za reizbor dr. sc. Luke Boršića na znanstveno  
           radno mjesto znanstvenog suradnika u području humanističkih znanosti, polje  
           filozofije 
Stručno povjerenstvo za reizbor Luke Boršića na znanstveno radno mjesto znanstvenog 
suradnika u sastavu: dr. sc. Filip Grgić, dr. sc. Erna Banić-Pajnić i prof. dr. sc. Pavel Gregorić 
dalo je mišljenje i prijedlog ZV-u Instituta: U posljednjih pet godina Luka Boršić je objavio 
radove čiji broj i kvaliteta znatno nadilaze uvjete koji se zahtijevaju od djelatnika na 
znanstvenome radnom mjestu znanstvenog suradnika. Time je Luka Boršić očitovao 
kontinuitet, produktivnost i kvalitetu koje se očekuju od zaposlenika u 
znanstvenoistraživačkoj instituciji. Stoga stručno povjerenstvo predlaže Znanstvenom vijeću 
da reizabere Luku Boršića na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika na Institutu za 
filozofiju. 
Otvorena je rasprava. Nije bilo pitanja  
Predsjednik ZV-a daje na glasanje: 
Tko je za to da se prihvati mišljenje i prijedlog stručnog povjerenstva i Luku Boršića 
reizabere na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika u Institutu za filozofiju? 
ZA – 13, PROTIV – 0, SUZDRŽAN – 0 

Dr. sc. Luka Boršić jednoglasno je reizabran na znanstveno radno mjesto znanstvenog 
suradnika u Institutu za filozofiju, u području humanističkih znanosti, polje filozofije. 
 
Ad. 4. Izvješće stručnog povjerenstva za reizbor dr. sc. Petra Šegedina na znanstveno 

radno mjesto znanstvenog suradnika u području humanističkih znanosti, polje 
filozofije  

Stručno povjerenstvo za reizbor Petra Šegedina na znanstveno radno mjesto znanstvenog 
suradnika u sastavu: dr. sc. Damir Barbarić, dr. sc. Erna Banić-Pajnić i prof. dr. sc. Igor 
Mikecin dalo je mišljenje i prijedlog ZV-u Instituta: U posljednjih pet godina Petar Šegedin je 
objavio radove čiji broj i kvaliteta znatno nadilaze uvjete koji se zahtijevaju od djelatnika na 
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znanstvenom radnom mjestu znanstvenog suradnika. Time je očitovao kontinuitet, 
produktivnost i kvalitetu koje se očekuju od zaposlenika u znantvenoistraživačkoj instituciji.  
Stoga stručno povjerenstvo predlaže Znanstvenom vijeću da reizabere Petra Šegedina na 
znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika na Institutu za filozofiju. 

Otvorena je rasprava. Nije bilo pitanja. 

Predsjednik ZV-a daje na glasanje: 
Tko je za to da se prihvati mišljenje i prijedlog stručnog povjerenstva i Petar Šegedin 
reizabere na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika u Institutu za filozofiju? 
ZA – 14, PROTIV – 0, SUZDRŽAN – 0 

Dr. sc. Petar Šegedin jednoglasno je reizabran na znanstveno radno mjesto znanstvenog 
suradnika u Institutu za filozofiju, u području humanističkih znanosti, polje filozofije. 
 
Ad. 5. Izvješće stručnog povjerenstva za provođenje dijela postupka izbora dr. sc. Petra          
           Šegedina u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u području humanističkih  
           znanosti, polje filozofije 
Stručno povjerenstvo za provođenje dijela izbora Petra Šegedina u više znanstveno zvanje 
višeg znanstvenog suradnika u sastavu: dr. sc. Damir Barbarić, dr. sc. Erna Banić-Pajnić i 
prof. dr. sc. Igor Mikecin podnijelo je pismeno izvješće Znanstvenom vijeću, koje je dodatno 
obrazložio Damir Barbarić. 

Stručno povjerenstvo dalo je zaključno mišljenje i prijedlog ZV-u Instituta: Petar Šegedin je 
magistrirao, doktorirao i objavio znanstvene radove koji ga nedvojbeno potvrđuju kao 
priznatog znanstvenika, napose u području povijesti antičke filozofije, kao i novije te 
suvremene filozofije, prvenstveno njemačkog jezičnog područja. Premda u pristupnikovoj 
bibliografiji nedostaje jedan očekivani znanstveni rad a1 kategorije, bodovanje njegovih 
ukupnih radova – prema formuli koju Pravilnik propisuje u svrhu izračuna jesu li njegovi 
radovi „istovrijedni (ekvivalentni) očekivanima“ – pokazuje da njegovi radovi u velikoj mjeri 
premašuju minimalni uvjet od 18, odnosno 34 boda za izbor u znanstveno zvanje višeg 
znanstvenog suradnika te da u tom smislu u ukupnom broju zamjenjuju rad koji nedostaje. 
Ujedno je svojim djelovanjem u uredništvima časopisa, uređivanjem zbornika, organiziranjem 
skupova, sudjelovanjem na skupovima u svojstvu izlagatelja i sl. pokazao zavidnu mjeru 
svestranog javnog angažmana na poticanju i unapređenju svoje matične struke. Stručno 
povjerenstvo stoga predlaže da se Petar Šegedin izabere u znanstveno zvanje višeg 
znanstvenog suradnika u području humanističkih znanosti, polje filozofija. 

Otvorena je rasprava. Nije bilo pitanja. 

Predsjednik ZV-a stavio je na glasanje mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva da Petar 
Šegedin ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u 
području humanističkih znanosti, u polju filozofije. Prihvaćeno jednoglasno. 

Ad. 6. Razmatranje godišnjeg izvješća o radu asistenata 
Srećko Kovač je u svojstvu mentora podnio izvješća za: 
1. Gorana Lojkića, koji je u Institutu započeo s radom 12. 4. 2016. Od tog datuma, kako je 
vidljivo iz izvješća, Goran Lojkić je svojim radom i aktivnošću na doktorskom studiju kao i 
radom u okviru istraživačkog projekta Logika, pojmovi i komunikacija koji se odvija na 
Institutu za filozofiju pokazao uočljiv, ozbiljan i savjestan pristup kao i uredno i redovito 
izvršavanje zadaća što rezultira primjerenim očekivanim napretkom. Srećko Kovač drži da se 
doktorski rad asistenta Lojkića povoljno razvija te ga u svim aspektima pozitivno ocjenjuje. 



4 
 

Izvješće mentora stavljeno je na glasanje i prihvaćeno je jednoglasno. 

2. Ivana Restovića, koji je na Institutu započeo s radom 1. 10. 2016. Ivan Restović je 
studiozno i marljivo pristupio izvršenju svojega istraživačkoga plana i obvezama na 
poslijediplomskom studiju. Aktivno se uključuje u predviđene aktivnosti Projekta Logika, 
pojmovi i komunikacija. Njegov doktorski studij i istraživački rad u potpunosti napreduju u 
skladu s planom. Srećko Kovač na temelju toga pozitivno ocjenjuje rad asistenta Ivana 
Restovića u proteklom razdoblju, kako u smislu obveza na doktorskom studiju, tako i u smislu 
istraživačkoga rada na projektu. 

Izvješće mentora stavljeno je na glasanje i prihvaćeno je jednoglasno. 

Davor Pećnjak je u svojstvu mentora podnio izvješće za Zvonimira Anića. Zvonimir Anić je 
na Institutu zaposlen 16. 5. 2016. godine. Od tada je u studenom 2016. upisao doktorski studij 
filozofije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, a sve svoje obveze ispunio je 
potpuno i ispravno. 

Izvješće mentora stavljeno je na glasanje i prihvaćeno je jednoglasno. 

Ad. 7. Razmatranje prijedloga o suizdavanju zbornika Božje postojanje i Božji atributi 
Davor Pećnjak je u svojstvu predsjednika Udruge za promicanje filozofije predložio ZV 
Instituta da prihvati suizdavaštvo zbornika radova Božje postojanje i Božji atributi. Zbornik bi 
obuhvaćao deset radova. Većina tih radova izložena je na konferenciji s istim naslovom u 
lipnju 2016. godine, koja je održana u organizaciji Udruge za promicanje filozofije. Prijedlog 
je da Institut napravi prijelom teksta zbornika, i više ne bi imao nikakvih financijskih troškova 
niti daljnjih obaveza.  

Prijedlog Davora Pećnjaka stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 

Ad. 8. Razmatranje prijedloga o suizdavanju zbornika Physics and Philosophy  
Ivana Skuhala Karasman predlaže da ZV Instituta prihvati suizdavaštvo zbornika radova 
Physics and Philosophy koji bi sadržavao desetak članaka održanih na simpoziju s istim 
naslovom u srpnju 2015.  i 2016. godine, a koji je organizirao Institut za filozofiju i 
Sveučilište u Splitu. Suizdavač bi bio Znanstveni centar za logiku, epistemologiju i filozofiju 
znanosti Filozofskog fakulteta u Splitu. Institut bi napravio prijelom teksta i to bi bili svi 
financijski troškovi Instituta.  
 
Prijedlog Ivane Skuhala Karasman stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 9. Rasprava o temi godišnjeg simpozija Instituta za filozofiju u 2017. godini 
Tvrtko Jolić je dostavio prijedlog da se kao godišnji skup Instituta u 2017. održi simpozij pod 
naslovom „Politika i moral“. 
 
Damir Barbarić, Filip Grgić i Petar Šegedin predlažu da se kao godišnji skup Instituta u 2017. 
održi simpozij pod naslovom „Što je ljepota“. 

Otvorena je rasprava. S obzirom da su oba predložena naslova interesantna, predsjednik ZV-a 
stavio je na glasanje: Prihvaćamo li prijedlog da se u 2017. godini održe oba predložena 
skupa. Prihvaćeno jednoglasno. 

Za skup „Politika i moral“, koji će se održati u listopadu 2017. predloženi su članovi u 
organizacijski odbor: Jure Zovko, Ivana Skuhala Karasman, Luka Boršić, Tvrtko Jolić. 
Prihvaćeno jednoglasno.  
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Za skup „Što je ljepota“ koji će se održati u prosincu 2017. predloženi su članovi u 
organizacijski odbor: Željka Metesi Deronjić, Davor Pećnjak i Petar Šegedin. Prihvaćeno 
jednoglasno. 

Ad. 10. Razno 
a) Ivana Skuhala Karasman izvijestila je da je za simpozij koji će se održati lipnju 2017. 
pristiglo 14 prijava. Poziva zainteresirane znanstvenike da se prijave do kraja prosinca 2016. 
b) Predsjednik ZV-a je napomenuo da Ivan Kordić krajem ove kalendarske godine odlazi u 
mirovinu te je zahvalio Ivanu Kordiću na njegovom znanstvenom radu i doprinosu u Institutu 
za filozofiju i pozvao da nam se pridruži na domjenku nakon sjednice s Upravnim vijećem. 
c) Predsjednik ZV-a zaželio je svima sretan Božić i vesele blagdane. 
Dovršeno u 12,05. 

Zapisničar      Predsjednik Znanstvenog vijeća 

 

Sanja Berger-Tilić     Dr. sc. Davor Pećnjak 

 

Nakon što su se članovima ZV-a u 13,00 sati priključili i članovi UV-a (doc. dr. sc. Ante 
Periša, prof. dr. sc. Ivan Koprek, dr. sc. Ivana skuhala Karasman, dr. sc. Tvrtko Jolić, bez 
odsutne doc. dr. sc. Jelene Jurišić), nastavljena je zajednička sjednica Znanstvenog i 
Upravnog vijeća Instituta za filozofiju. 
Vođenje 6. sjednice preuzeo je predsjednik Upravnog vijeća doc. dr. sc. Ante Periša i 
pozdravio sve prisutne. 
 


