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Broj: 70-7/03.2017. 
Zagreb, 1. ožujka 2017. 

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

srijedu 1. ožujka 2017. 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. Srećko Kovač, znanstveni savjetnik; dr. sc. 
Boris Kožnjak, znanstveni suradnik; dr. sc. Stipe Kutleša, znanstveni savjetnik;  dr. sc. Davor 
Pećnjak, znanstveni savjetnik; dr. sc. Zdravko Radman, znanstveni savjetnik ; Ivan Restović, 
asistent; dr. sc. Martino Rossi Monti, znanstveni suradnik;  dr. sc. Ivana Skuhala Karasman, 
znanstvena suradnica; dr. sc. Petar Šegedin, znanstveni suradnik; dr. sc. Dario Škarica, 
znanstveni savjetnik; dr. sc. Jure Zovko, znanstveni savjetnik ; dr. sc. Marie-Élise Zovko, 
znanstvena savjetnica. 

Odsutni: - 

Zapisničar: Sanja Berger-Tilić 

Predsjednik ZV-a konstatira da je prisutno svih 17 članova ZV-a.  

Predsjednik ZV-a utvrđuje postojanje kvoruma za pravovaljano donošenje odluka. 

Predsjednik ZV-a predlaže dopunu dnevnoga reda dvjema točkama. Iza točke 7 dodaju se 
nove točke 8 i 9, a dosadašnje točke 8 i 9 postaju 10 i 11. 
 
Dopunjeni dnevni red glasi: 

 
1. Ovjera zapisnika 151. sjednice Znanstvenog vijeća održane 25. siječnja 2017. 
2. Obavijesti ravnatelja 
3. Izbor članova Etičkog povjerenstva Instituta za filozofiju 
4. Organizacija konferencije „Što je ljepota?“ 
5. Prijedlog obrasca za pisanje Izvještaja o radu znanstvenika u prethodnoj godini 
6. Izvještaj radne skupine za izradu pregleda povijesti hrvatske filozofije 
7. Izvještaj sa sjednice Upravnog vijeća Instituta za filozofiju 
8. Izvještaj povjerenstva o problemu u vezi s pristupnicom na natječaj za izbor na 

znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika, Mariagrazie Portera 
9. Razmatranje prijedloga za suorganizaciju dodjele logičke nagrade za 2017. godinu 
10. Dodatak izvještaju o radu časopisa Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 
11. Razno 

Dopunjeni dnevni red stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno 

Ad. 1. Ovjera zapisnika 151. sjednice Znanstvenog vijeća održane 25. siječnja 2017. 
Zapisnik 151. sjednice Znanstvenog vijeća održane 25. siječnja 2017. prihvaćen je 
jednoglasno 
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Ad. 2. Obavijesti ravnatelja 
 

1. Ravnatelj je 30, 1. 2017. donio odluku o dodjeli prava na korištenje sobe i stvari 
Instituta dr. sc. Ivanu Kordiću, do daljnjega 

2. Od Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti, polje filozofije 31. 1. 2017. 
zaprimljene su dvije odluke, jedna odluka o izboru L. Boršića u znanstveno zvanje viši 
znanstveni suradnik i druga, s traženjem dopune izvješća za izbor P. Šegedina u 
znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik 

3. 31. 1. 2017. poslali smo Završni račun za 2017. godinu s odlukom o raspodjeli 
rezultata na MZO i Državnu reviziju.  

4. 31. 1. 2017. Ravnatelj je donio odluku o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja i 
obveza koja je prihvaćena na UV-u 

5. MZO nam je 1. 2. 2017. dostavilo Policu osiguranja osoba od posljedica nesretnog 
slučaja (nezgode) svih korisnika državnog proračuna 

6. 6. 2. 2017. na MZO smo poslali tablicu s podacima o znanstvenoj djelatnosti Instituta 
za     filozofiju u 2016. godini (VIF) 

7. 16. 2. i 20. 2. zaprimljena su dva prijedloga za dodjelu nagrade za znanstvenu 
izvrsnost koji su proslijeđeni Povjerenstvu za dodjelu nagrade 

8. 27. 2. 2017. Ministarstvu financija dostavljen je upitnik o fiskalnoj odgovornosti za 
2016. godinu 

Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
 
 
Ad. 3. Izbor članova Etičkog povjerenstva Instituta za filozofiju 

Prijedlog da se za članove Etičkog povjerenstva Instituta izaberu: 

Marie-Élise Zovko, Stipe Kutleša i Petar Šegedin  

stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 

Ad. 4. Organizacija konferencije „Što je ljepota?“ 

D. Pećnjak podsjeća članove ZV-a da su na 150. sjednici ZV-a održanoj 19. 12. 2016. za 
članove organizacijskog odbora skupa „Što je ljepota“ jednoglasno izabrani: Željka Metesi 
Deronjić, Davor Pećnjak i Petar Šegedin.  

D. Pećnjak predlaže da se u organizacijski odbor izabere još jedan član, Martino Rossi Monti.  

Prijedlog D. Pećnjaka stavljen je na glasanje i prihvaćen većinom glasova, s jednim 
suzdržanim. 

D. Pećnjak je također predložio da se iz organizacijskog odbora privremeno izuzme Željka 
Metesi Deronjić, koja je i sama izrazila suglasnost s ovim prijedlogom. 

Prijedlog da se Željka Metesi Deronjić izuzme iz organizacijskog odbora skupa „Što je 
ljepota“ stavljen je na glasanje i prihvaćen  većinom glasova s dva suzdržana. 

 

Ad. 5. Prijedlog obrasca za pisanje Izvještaja o radu znanstvenika u prethodnoj godini 
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D. Pećnjak je izradio obrazac po kojemu bi svi znanstvenici pisali svoja godišnja izvješća. 
Otvorena je diskusija. 

S. Kovač je predložio da se u obrazac doda:  
- rad u projektima 
- sudjelovanje u povjerenstvima, udrugama, odborima i sl.    
- sudjelovanja u suorganizaciji znanstvenih skupova  
- recenziranje 

 
Svi znanstvenici suglasni su s prijedlogom S. Kovača. 
 
Ad. 6.  Izvještaj radne skupine za izradu pregleda povijesti hrvatske filozofije 
F. Grgić u ime radne skupine u sastavu: E. Banić-Pajnić, L. Boršić, I. Skuhala Karasman, S. 
Kutleša, I. Martinović i M. Girardi-Karšulin informira članove ZV-a da su se do sada sastali 
tri puta i donijeli određene zaključke, koje predlažu ZV-u: 
1. Da radna skupina ujedno bude i uredništvo cijele edicije 
2. Da edicija bude kronološko tematske prirode (kronološki – tri ili četiri sveska, a sadržaj po 
temama) 
3. Da edicija ima tri ili četiri sveska i to:  

I. svezak od početka srednjeg vijeka do konca 16. ili početka 17. st. 
II. svezak od 17. do 19. stoljeća 
III. svezak od konca 19. st. do danas 

4. Svaki svezak imao bi nekoliko urednika koji bi sastavili pregled sadržaja i predložili ga 
širem uredništvu koje bi dalo konačni prijedlog na ZV. 
Za članove uredništva u pojedinim svescima predloženi su: 

- za I. sv. E. Banić-Pajnić, M. Girardi-Karšulin, L. Boršić i I. Skuhala Karasman – 
prihvaćeno jednoglasno 

- za II. sv. S. Kutleša i I. Martinović – prihvaćeno jednoglasno 
- za III. sv. D. Barbarić i F. Grgić – prihvaćeno jednoglasno 

Napomenuto je, također, da bi maksimalan broj kartica po svesku trebao biti 1000. 
 
Ad. 7. Izvještaj sa sjednice Upravnog vijeća Instituta za filozofiju 

Izvještaj je podnijela I. Skuhala Karasman. 
Upravno vijeće je održalo svoju 1. sjednicu u 2017. godini 31. siječnja. Odlukom Ministarstva 
znanosti i obrazovanja izmijenjen je jedan član UV-a. Naime, na osobni zahtjev razriješena je 
doc. dr. sc. Jelena Jurišić, a imenovan je akademik Mislav Ježić i to na vrijeme do isteka 
mandata dosadašnje članice, 14. 6. 2018. 
Dopunjeni dnevni red imao je sedam točaka. 1. Ovjera zapisnika 6. sjednice od 19. 12. 2016., 
koji je prihvaćen bez primjedbi jednoglasno, 2. Usvajanje Završnog računa za 2016. godinu 
koji je nakon kraće diskusije prihvaćen jednoglasno, 3. Donesena je odluka o raspodjeli 
rezultata, 4. Donesena je odluka o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja i obveza, 5. 
Raspravljano je o dopisu ravnatelja Milana Pelca upućenom predsjedniku UV-a Anti Periši u 
vezi s poslovnim prostorom. U skladu s odlukom UV-a ovaj predmet je na u postupku, 6. Od 
odvjetničkog ureda Pećarević&Relić UV je dobilo podnesak u vezi žalbe dr. sc. Željke Metesi 
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Deronjić, na traženje odvjetničkog ureda da im se dostavi odluka o žalbi Ž. Metesi Deronjić 
od 20. 9. 2016. odgovorit će predsjednik UV-a. 
 
Ad. 8. Izvještaj povjerenstva o problemu u vezi s pristupnicom na natječaj za izbor na  
           znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika, Mariagrazie Portera 
L. Boršić upoznaje članove ZV da jedna od pristupnica na natječaj za primanje u radni odnos 
na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika Mariagrazia Portera nema nostrificiranu 
diplomu o završenom sveučilišnom studiju. S obzirom na to da je povjerenstvo dobilo dva 
različita tumačenja – da nostrifikacija nije potrebna jer smo članica EU, te da je nostrifikacija 
potrebna jer je to po pravilima Matičnog odbora – povjerenstvo je uputilo Mariagaziju Portera 
da napravi nostrifikaciju svoje diplome, što će produljiti trajanje natječaja za minimalno 60 
dana. 
Primljeno na znanje. 
 
Ad. 9. Razmatranje prijedloga za suorganizaciju dodjele logičke nagrade za 2017.  
           godinu 
S. Kovač dostavio je ZV-u prijedlog za suorganizaciju dodjele logičke nagrade za 2017. U 
francuskom Vichyju će se 2018. godine održati svjetski kongres UNILOG. Zbog toga je 
pokrenuta ideja za dodjelu nagrada iz logike u što više zemalja u svijetu, a u svrhu promicanja 
logike. Ideja je da se takva nagrada ove godine dodijeli u Hrvatskoj. Riječ je o nagradi za 
najbolji članak iz logike 2017. za autore koji žive i rade u Hrvatskoj , a nagrada bi bila da se 
najbolji članak objavi u visoko rangiranom časopisu Logica Universalis, te u nastupu na 
svjetskom kongresu UNILOG 2018. 

Ovu su inicijativu podržali i čelnici Hrvatskog logičkog udruženja Z. Šikić i Centra za logiku, 
epistemologiju i filozofiju znanosti sveučilišta u Splitu B. Žarnić. S. Kovač predlaže ZV-u da 
prihvati sudjelovanje u organizaciji dodjele logičke nagrada u Hrvatskoj za 2017. godinu i 
izabere predstavnika koji bi sudjelovao u tom postupku. 

Otvorena je diskusija. U diskusiji su sudjelovali: D. Barbarić, S. Kovač, F. Grgić, D. Pećnjak. 

Svi su se znanstvenici složili s time da bi sudjelovanje u ovakvom projektu puno značilo za 
Institut. Bez obzira na to što je financijska strana vrlo komplicirana, predloženo je da se 
prihvati sudjelovanje u dodjeli logičke nagrade za 2017. godinu u Hrvatskoj uz napomenu da 
se troškovi ravnopravno podijele.  

Ovaj prijedlog stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno.  

Kao predstavnik Instituta koji bi sudjelovao u ovom postupku predložen je S. Kovač. 

Ovaj prijedlog stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 

Ad. 10. Dodatak izvještaju o radu časopisa Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske     
             baštine 

 
Na prošloj je sjednici I. Skuhala Karasman iznijela osnovne podatke o radu časopisa Prilozi 
za istraživanje hrvatske filozofske baštine, a dr. sc. Ivica Martinović je podnio dopunu 
izvještaja koja se nalazi u privitku ovoga zapisnika. 
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Otvorena je rasprava u kojoj je uz iscrpno izvješće o radu I. Martinović napomenuo da je P. 
Barišić radi odlaska na dužnost u Vladi RH istupio iz uredništva časopisa, da je časopis nakon 
nekoliko godina konačno dobio sredstva od MZO-a u iznosu od 46.793,00 kn, da su se 
natjecali za sredstva pri Ministarstvu kulture i nisu dobili ništa, na što su uložili žalbu, ali do 
danas od Ministarstva kulture nisu dobili odgovor. Dalje je napomenuo da je njegov mandat 
glavnog i odgovornog urednika zaključen i da očekuje da ZV odredi propozicije kako će 
kandidati za glavnog i odgovornog urednika podnositi svoje programe. Istaknuo je da je i 
dalje spreman obnašati ovu funkciju.  
Predsjednik ZV-a zahvalio je I. Martinoviću na iscrpnom izvješću o radu časopisa Prilozi za 
istraživanje hrvatske filozofske baštine. 

11. Razno 
 
a) M-E Zovko poziva na predavanje i seminar Renate Kroschel u organizaciji Platonovog 
društva 
b) D. Barbarić informira članove ZV-a da je u vezi s izborom P. Šegedina u znanstveno 
zvanje višeg znanstvenog suradnika Matično povjerenstvo tražilo dopunu izvještaja, koju je 
povjerenstvo napravilo, ali zbog izbivanja jednog člana povjerenstva iz Hrvatske izvješće nje 
potpisano od sva tri člana te zbog toga nije uvršteno u dnevni red ove sjednice. 
c) T. Jolić pozvao je na predstavljanje knjige prof. dr. sc. Nevena Sesardića.  
d) S. Kovač poziva zainteresirane da pogledaju web stranicu Instituta na kojoj je objavljen 
poziv za prijavu na konferenciju Formal Methods and Science in Philosophy 2, koja će se 
održati u organizaciji Instituta za filozofiju, Instituta za filozofiju Sveučilišta kardinala 
Stefana Wyszynskog u Waršavi i IUC Dubrovnik od 4. do 6. svibnja 2017. 
 
        
Dovršeno u 12,20 

 

 

Zapisničar      Predsjednik Znanstvenog vijeća Instituta 

 

 

Sanja Berger-Tilić     dr. sc. Davor Pećnjak 

 

 

 
 
 


