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Broj: 91-10/03.2017. 
Zagreb, 22. ožujka 2017. 

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

srijedu 22. ožujka 2017. s početkom u 11,00 sati. 
 

Prisutni:  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; 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: dr. sc. Erna Banić-Pajnić, znanstvena savjetnica (isprika); dr. sc. Zdravko Radman, 
znanstveni savjetnik (isprika) 

Zapisničar: Sanja Berger-Tilić 

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

Predsjednik ZV-a predlaže da se točka 8 skine s dnevnog reda, a da se doda točka dnevnog 
reda koja bi glasila: Predlaganje kandidata za članove matičnih odbora, znanstvenih 
područnih vijeća i umjetničkog vijeća. 

Predsjednik ZV stavlja na glasanje: tko je za to da se točka 8 „Prijedlog za osnivanje Centra 
za interdisciplinarno istraživanje uma kao ustrojbene jedinice Instituta za Filozofiju“ skine s 
dnevnog reda s obzirom na odsutnost dr. Radmana koji je predlagatelj? 

ZA – 7           PROTIV – 0          SUZDRŽAN – 7 

Točka 8 ostaje na dnevnom redu. 

P. Šegedin zatražio da se točka 10. skine s dnevnog reda jer nije poštovana procedura koja je 
uobičajena, da svaki prijedlog za tiskanje prvo razmatra Povjerenstvo za izdavaštvo, a ZV 
donosi konačnu odluku. 

Predsjednik ZV stavlja na glasanje: tko je za to da se točka 10 „Molba za tiskanje knjige O 
zajedničkom filozofiranju“ skine s dnevnog reda? 

ZA – 8          PROTIV – 0          SUZDRŽAN – 6 

Točka 10 ostaje na dnevnom redu. 
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Predsjednik ZV-a stavlja na glasanje: tko je za to da se kao 13. točka dnevnog reda doda 
„Predlaganje kandidata za članove matičnih odbora, znanstvenih područnih vijeća i 
umjetničkog vijeća“. 

ZA – 14          PROTIV – 0          SUZDRŽAN – 1 

Prijedlog je prihvaćen, dosadašnja točka 13 dnevnog reda „Razno“ postaje točka 14. Razno. 

Izmijenjeni i dopunjeni dnevni red glasi: 
1. Ovjera zapisnika 152. sjednice Znanstvenog vijeća održane 25. siječnja 2017. 
2. Obavijesti ravnatelja 
3. Izvještaj Povjerenstva za izbor pristupnika na dva znanstvena radna mjesta 

znanstvenog suradnika 
4. Molba dr. sc. Ivane Skuhala Karasman za pokretanje postupka reizbora na znanstveno 

radno mjesto znanstveni suradnik 
5. Molba dr. sc. Ivane Skuhala Karasman za pokretanje postupka izbora u znanstveno 

zvanje viši znanstveni suradnik  
6. Izmijenjeno i dopunjeno izvješće o izboru dr. sc. Petra Šegedina u znanstveno zvanje 

viši znanstveni suradnik 
7. Priprema za izradu Strateškog programa znanstvenih istraživanja na Institutu za 

filozofiju za razdoblje od 2018. do 2022. godine 
8. Prijedlog za osnivanje Centra za interdisciplinarno istraživanje uma kao ustrojbene 

jedinice Instituta za filozofiju 
9. Prijedlog za dodjelu počasnog zvanja zaslužnog znanstvenika dr. sc. Ivanu Kordiću 
10. Molba za tiskanje knjige O zajedničkom filozofiranju 
11. Izbor članova Povjerenstva za izdavaštvo 
12. Predlaganje kandidata za članove matičnih odbora, znanstvenih područnih vijeća i 

umjetničkog vijeća. 
13. Izvještaj sa sjednice Odbora za obilježavanje 50. obljetnice Instituta  
14. Razno 

 

Ad. 1. Ovjera zapisnika 152. sjednice Znanstvenog vijeća održane 25. siječnja 2017. 
S. Kovač daje dopunu u točki 5. dnevnog reda na str. 3 zapisnika: uz već nabrojeno (rad u 
projektima, sudjelovanja u suorganizaciji znanstvenih skupova i recenziranje) treba dodati: 
sudjelovanje u povjerenstvima, udrugama, odborima i sl. 
 
Zapisnik 152. sjednice ZV-a održane 25. siječnja 2017. s predloženom dopunom S. Kovača 
stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 2. Obavijesti ravnatelja 

1. 27. 2. 2017. Od MZO-a primili smo traženje za povrat sredstava za projekt „Grace, 
Charizma and Ease of Movement. A History of Three Ideas From the 18th Century to 
the Present (grace1978)“ u sklopu projekta NEWFELPRO.  Radi se o tome da je došlo 
do mjesec dana zakašnjenja kod zapošljavanja Martina Rossija Montija ali zbog toga 
što niti od MZO-a niti od NEWFELPRO-a nismo mogli dobiti potrebne informacije o 
njegovom zapošljavanju. On je u Zagreb došao 1. studenoga 2014. i počeo s radom. S 
obzirom na to da nismo mogli sklopiti ugovor o radu, isplatili smo mu autorski 
honorar za period od mjesec dana. Konačnu uputu u vezi sa zapošljavanjem Martina 
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Rossija Montija dobili smo od Agencije za mobilnost, tako da smo ugovor sklopili 27. 
studenoga, s početkom rada od 5. prosinca 2014. Zato smo uložili prigovor na ovu 
odluku o traženju povratka sredstava.  

2. 6. 3. 2017. S. Kovač je Hrvatskoj zakladi za znanost poslao izvanredno izvješće o radu 
na projektu „Logika, pojmovi i komunikacija“ 

3. 14. 3. 2017. Uputili smo MZO-u prigovor na traženje povrata sredstava na projektu 
„Grace, Charizma and Ease of Movement“. 

4. 14. 3. 2017.  poslali smo Predsjednici RH dopis s traženjem pokroviteljstva nad 
proslavom 50. obljetnice postojanja Instituta (poslali smo tri sveska Antologije) 

5. 20. 3. 2017. od MZO-a dobili smo negativan odgovor na traženje odobrenja 
financijskih sredstava za kupnju servera. Naše će traženje biti uzeto u razmatranje 
tijekom ožujka 2017. nakon što MZO na temelju analize troškova/rashoda redovnog 
poslovanja javnih znanstvenih instituta u 2016. izradi raspodjelu raspoloživih 
sredstava. 
 

Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
 
Ad. 3. Izvještaj Povjerenstva za izbor pristupnika na dva znanstvena radna mjesta  
           znanstvenog suradnika 
Članovima ZV-a dostavljeno je izvješće Povjerenstva u sastavu dr. sc. Ivana Skuhala 
Karasman, dr. sc. Davor Pećnjak i dr. sc. Tvrtko Jolić za izbor pristupnika na dva znanstvena 
radna mjesta znanstvenog suradnika. T. Jolić je napomenuo da je natječaj produljen jer je 
jedan od pristupnika pokrenuo izbor u znanstveno zvanje na Filozofskom fakultetu u Rijeci i 
čim je Povjerenstvo primilo obavijest o završetku njegovog izbora u znanstveno zvanje, 
završilo je izbor. Temeljito su analizirali pristigle prijave, vodili se kriterijima propisanim 
Zakonom o znanstvenoj djelatnosti, Statutom Instituta, Pravilnikom o dodatnim uvjetima za 
izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu za filozofiju i tekstom Natječaja koji je objavljen 
u Narodnim novinama, mrežnoj stranici Instituta, Euraxessu i 24Sata. 
Povjerenstvo je donijelo svoje mišljenje i predlaže ZV-u Instituta da se na dva znanstvena 
radna mjesta znanstvenog suradnika prime Dušan Dožudić i Matej Sušnik koji su svojom 
znanstveno-istraživačkom i stručnom kvalitetom u polju filozofije u najboljoj mjeri 
zadovoljili zakonske uvjete i  uvjete iz Natječaja. 

 Otvorena je diskusija. 

S. Kovač je postavio pitanje: Kod Željke Metesi Deronjić u jednom dijelu izvještaja piše da 
zadovoljava dodatne uvjete, a  u drugom da ne zadovoljava. Što to znači, zadovoljava ili ne 
zadovoljava? 

I. Skuhala Karasman je odgovorila da je Povjerenstvo kod svih pristupnika prvo pobrojalo 
uvjete koji zadovoljavaju, a onda one koji ne zadovoljavaju. To je učinjeno za svakog 
pristupnika natječaju. 

Nije bilo više pitanja. 

Predsjednik ZV-a stavio je na glasanje: Tko je za prihvaćanje izvještaja Povjerenstva za izbor 
dva znanstvena suradnika na znanstvena radna mjesta znanstvenog surandika u Institutu za 
filozofiju? 

Za – 14          SUZDRŽAN – 1          PROTIV –  0. 
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Većinom glasova prihvaćen je prijedlog Povjerenstva o izboru dr. sc. Dušana Dožudića i dr. 
sc. Mateja Sušnika na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika u Institutu za 
filozofiju. 
 
Ad. 4. Molba dr. sc. Ivane Skuhala Karasman za pokretanje postupka reizbora na   
           znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik 
I. Skuhala Karasman dostavila je ZV-u molbu za pokretanje postupka reizbora na znanstveno 
radno mjesto znanstvene suradnice. Na znanstveno radno mjesto znanstvene suradnice 
raspoređena je 9. svibnja 2012. na vrijeme od pet godina. S obzirom da je ugovorom o radu 
određena obveza reizbora na radno mjesto svakih pet godina, moli Znanstveno vijeće da 
pokrene postupak reizbora. 
Predloženo je povjerenstvo za reizbor Ivane Skuhala Karasman na znanstveno radno mjesto 
znanstvene suradnice: Filip Grgić, znanstveni savjetnik; Jure Zovko, znanstveni savjetnik i 
Pavel Gregorić, izvanredni profesor. 
Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 5. Molba dr. sc. Ivane Skuhala Karasman za pokretanje postupka izbora u  
           znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik  
I. Skuhala Karasman dostavila je ZV-u molbu za pokretanje postupka izbora u znanstveno 
zvanje više znanstvene suradnice.  
Predloženo je da članovi povjerenstva za reizbor I. Skuhala Karasman ujedno budu i članovi 
povjerenstva za izbor I. Skuhala Karasman u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice: 
Filip Grgić, Jure Zovko i Pavel Gregorić. 
Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad. 6. Izmijenjeno i dopunjeno izvješće o izboru dr. sc. Petra Šegedina u znanstveno  
           zvanje viši znanstveni suradnik 
D. Barbarić ističe da je Stručno povjerenstvo koje je ZV imenovalo na 148. sjednici održanoj 
2. 11. 2016. podnijelo je 6. 12. 2016. ZV-u svoje izvješće. ZV je na svojoj 150. sjednici 
održanoj 19. 12. 2016. jednoglasno prihvatilo izvješće koje je 27. 12. 2016. poslano 
Matičnom odboru za područje humanističkih znanosti, polje filozofije i teologije. Matični 
odbor je o izvješću raspravljao na svojoj 15. sjednici održanoj 20. 1. 2017. godine i zatražio 
dopunu izvješća. Povjerenstvo je slijedeći naznačene prijedloge i upute Matičnog odbora 
izradilo izmjenu i dopunu izvješća za izbor dr. sc. Petra Šegedina u znanstveno zvanje višeg 
znanstvenog suradnika koje je dostavljeno svim članovima ZV-a Instituta. Stručno 
povjerenstvo predlaže ZV-u Instituta za filozofiju da prihvati izmijenjeno i dopunjeno 
Izvješće i pošalje Matičnom odboru na donošenje konačne odluke.  
Otvorena je diskusija. 
U diskusiji su sudjelovali: D. Pećnjak, D. Barbarić, F. Grgić, L. Boršić i S. Kovač. 
Nakon diskusije, prijedlog povjerenstva da se dr. sc. Petar Šegedin izabere u znanstveno 
zvanje višeg znanstvenog suradnika u području humanističkih znanosti, polje filozofije, 
stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 7.  Priprema za izradu Strateškog programa znanstvenih istraživanja na Institutu  
            za filozofiju za razdoblje od 2018. do 2022. godine 
Ravnatelj Instituta napominje da je 2013. godine donesen Strateški program znanstvenih 
istraživanja na Institutu za razdoblje od 2013. do 2017. godine. Sada treba pristupiti izradi 
Strateškog programa za naredno petogodišnje razdoblje. Izrada ovog programa sastavni je dio 
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Elaborata o obavljanju znanstvene djelatnosti, koji je neophodan za dobivanje dopusnice za 
obavljanje znanstvene djelatnosti. Iako Institut, kao niti ostali javni znanstveni instituti nije 
dobio dopusnicu za rad temeljem prošlog procesa reakreditacije, taj dokument treba biti gotov 
do kraja ove godine pa treba početi s njegovom izradom. S obzirom na to da smo za izradu 
prethodnog strateškog programa izabrali povjerenstvo, potrebno je to napraviti i za izradu 
ovog strateškog programa. 
Kao članovi za izradu Strateškog programa Instituta za filozofiju u razdoblju 2018–2022. 
predloženi su: Davor Pećnjak, Filip Grgić, Dario Škarica, Tvrtko Jolić i Ivan Restović. 
Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen većinom glasova s jednim suzdržanim. 
 
Ad. 8.  Prijedlog za osnivanje Centra za interdisciplinarno istraživanje uma kao  
            ustrojbene jedinice Instituta za filozofiju  
Ravnatelj Instituta dostavio je članovima ZV-a dopis Z. Radmana u kojemu on predlaže 
osnivanje „Centra za interdisciplinarno istraživanje uma“, kao ustrojbenu jedinicu Instituta. 
Ovaj prijedlog ravnatelj podržava u potpunosti i smatra da bi osnivanje takvog Centra 
unaprijedilo unutarnje ustrojstvo Instituta i znanstvenoistraživački rad, pridonijelo 
internacionalizaciji Instituta, potaknulo interdisciplinarnost i, općenito, podiglo razinu 
znanstvene izvrsnosti. Po čl. 10 st. 4 Statuta Instituta može se osnivati ustrojbena jedinica, a 
po čl. 27 st. 4 e) odluku o osnivanju ustrojbenih jedinica na prijedlog ravnatelja ili 
Znanstvenog vijeća i uz suglasnost MZO donosi Upravno vijeće. ZV Instituta po čl. 38 st. 2 a) 
utvrđuje i provodi znanstvenu politiku Instituta, te raspravlja i odlučuje o znanstvenim i 
stručnim pitanjima. 
Otvorena je diskusija. 
U diskusiji su sudjelovali F. Grgić, D. Barbarić i D. Pećnjak. 
Iskazana je zabrinutost u smislu pravno-financijske regulacije, zbog čega bi bilo potrebno 
izraditi akt kojim bi se uredili administrativno-računovodstveni odnosi. Ravnatelj je spreman 
izraditi akt ako ZV prihvati ovaj prijedlog Z. Radmana, a o aktu će raspravljati UV Instituta. 
Prijedlog Z. Radmana stavljen je na glasanje i prihvaćen većinom glasova s dva suzdržana 
glasa.  
 
Ad. 9. Prijedlog za dodjelu počasnog zvanja zaslužnog znanstvenika dr. sc. Ivanu  
 Kordiću 
J. Zovko dostavio je prijedlog ZV da se dr. sc. Ivanu Kordiću, umirovljenom znanstvenom 
savjetniku u trajnom zvanju, dodijeli počasno zvanje zaslužnog znanstvenika, te zatražio da 
ZV formira povjerenstvo koje će razmotriti njegov prijedlog.  
Predloženi su članovi Povjerenstva: dr. sc. Stipe Kutleša, dr. sc. Jure Zovko i prof. dr. sc. Ivan 
Koprek.  
Predsjednik ZV stavlja na glasanje predloženo povjerenstvo. Prijedlog je prihvaćen većinom 
glasova s dva suzdržana. 
 
Ad. 10. Molba za tiskanje knjige O zajedničkom filozofiranju 
P. Šegedin ističe da je molba za tiskanje knjige O zajedničkom filozofiranju Ivane Skuhala 
Karasman i Luke Boršića dostavljena direktno ZV-u a da prethodno nije razmatrana na 
Povjerenstvu za izdavačku djelatnost. Istaknuo je da on osobno nema ništa protiv tiskanja te 
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knjige, ali će kao predsjednik Povjerenstva biti suzdržan u glasanju jer se ovim postupkom 
narušava procedura koja se do sada provodila.  
D. Pećnjak je predložio da se u Pravilnik o izdavaštvu ugradi članak po kojem neka izdanja 
nemaju potrebe biti razmatrana na Povjerenstvu, već o njima može odlučiti ZV. 
Molba za tiskanje knjige O zajedničkom filozofiranju stavljena je na glasanje i prihvaćena 
većinom glasova, sa četiri suzdržana. 
 
Ad. 11. Izbor članova Povjerenstva za izdavaštvo 
Članovima Povjerenstva za izdavaštvo mandat ističe 21. 4. 2017.  
D. Barbarić smatra da u ovo povjerenstvo svakako trebaju ući znanstvenici u najvišim 
zvanjima te je izrazio svoje zadovoljstvo dosadašnjim radom Povjerenstva, a posebno se na 
radu i izvrsnoj komunikaciji sa ZV zahvalio predsjednici Povjerenstva E. Banić-Pajnić. 
Predloženi su sljedeći znanstvenici u Povjerenstvo za izdavaštvo: Marie-Élise Zovko, Luka 
Boršić, Davor Pećnjak, Petar Šegedin i Ivan Kordić, od kojeg će se naknadno zatražiti 
suglasnost. Ako će on biti protiv ovog imenovanja, na sljedećoj sjednici ZV će biti predložen 
novi član. 
Ovaj prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 12. Izvještaj sa sjednice Odbora za obilježavanje 50. obljetnice Instituta 
F. Grgić je ukratko obavijestio članove ZV-a o aktivnostima vezanima uz obilježavanje 50. 
obljetnice Instituta, koje koordinira Odbor. Naveo je dosad održana predavanja i okrugle 
stolove, najavio slijedeća, obavijestio o pripremi simpozija i tiskanju monografije, kao i o 
pristiglim studentskim radovima na natječaj. 
Izvješće je primljeno na znanje. 
 
Ad. 13. Predlaganje kandidata za članove matičnih odbora, znanstvenih područnih  
             vijeća i umjetničkog vijeća 
Ravnatelj napominje da smo do sada imali dva člana Instituta u Matičnim odborima, 
znanstvenim i područnim vijećima i umjetničkom vijeću.  
Otvorena je diskusija. 
U diskusiji su sudjelovali: S. Kutleša, F. Grgić, S. Kovač, D. Barbarić, D. Pećnjak, L. Boršić, 
I. Skuhala Karasman 
Nakon diskusije, za Područno vijeće humanističkih znanost predložen je dr. sc. Jure Zovko. 
Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno. Za člana Matičnog odbora u polju 
filozofije i teologije predložen je dr. sc. Boris Kožnjak. Prijedlog je stavljen na glasanje i 
prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 14. Razno 

A. Povodom obilježavanja 50 obljetnice Instituta  za filozofiju bit će organizirano 
zajedničko fotografiranje svih zaposlenika Instituta, o čemu će zaposlenici biti 
naknadno obaviješteni 

B. Predstavljanje nove knjige Matice hrvatske Etika Franje pl. Markovića, prvog 
profesora filozofije na Zagrebačkom sveučilištu, i zbornika radova Filozofijsko djelo 
Franje pl. Markovića, održat će se danas (22. 3. 2017.) u Knjižari Matice hrvatske. 

C. M.-É. Zovko ističe da bi kao cilj u strateškom programu Instituta za filozofiju za 
sljedeće razdoblje trebalo navesti povećanje broja žena, znanstvenica na Institutu za 
filozofiju i izraditi odgovarajuću strategiju. 

D. I. Skuhala Karasman podsjeća na predavanje povodom obilježavanja pedesete 
godišnjice Instituta za filozofiju i predstavljanja istraživačkog projekta "Relevantnost 
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hermeneutičkog prosuđivanja" (HRZZ): Jure Zovko, Hermeneutička prosudba s 
posebnim osvrtom na  M. Vlačića Ilirika, u utorak, 28. ožujka 2017. u 11'00 sati na V. 
katu u Institutu. 

        
Dovršeno u 13,00 

 

 

Zapisničar      Predsjednik Znanstvenog vijeća Instituta 

 

 

Sanja Berger-Tilić     dr. sc. Davor Pećnjak 

 

 

 
 
 


