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Broj: 134-14/04.2017. 
Zagreb, 26. travnja 2017. 

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

srijedu 26. travnja 2017. s početkom u 11,00 sati. 
 

Prisutni:  dr. sc. Erna Banić-Pajnić, znanstvena savjetnica; dr. sc. Luka Boršić, viši znanstveni 
suradnik; dr. sc. Dušan Dožudić, znanstveni suradnik, dr. sc. Filip Grgić, znanstveni savjetnik; 
dr. sc. Tvrtko Jolić, znanstveni suradnik; dr. sc. Srećko Kovač, znanstveni savjetnik; dr. sc. 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. Matej 
Sušnik, znanstveni suradnik; dr. sc. Petar Šegedin, viši znanstveni suradnik; dr. sc. Dario 
Škarica, znanstveni savjetnik. 

Odsutni: dr. sc. Damir Barbarić, znanstveni savjetnik (službeni put); dr. sc. Jure Zovko, 
znanstveni savjetnik (isprika); dr. sc. Marie-Élise Zovko, znanstvena savjetnica (isprika); 
Boris Kožnjak, znanstveni suradnik (godišnji odmor). 

Zapisničar: Sanja Berger-Tilić 

Predsjednik ZV-a pozdravlja nove djelatnike Instituta i članove ZV-a znanstvene suradnike, 
dr. sc. Dušana Dožudića i dr. sc. Mateja Sušnika, te utvrđuje postojanje kvoruma za 
pravovaljano donošenje odluka. 

Predsjednik ZV-a zamolio je minutu šutnje za dr. sc. Franju Zenka, znanstvenog savjetnika i 
dugogodišnjeg djelatnika Instituta koji je preminuo 25. travnja 2017.  

Predložen je sljedeći dnevni red: 

1. Ovjera zapisnika 153. sjednice Znanstvenog vijeća održane 22. ožujka 2017. 
2. Obavijesti ravnatelja 
3. Imenovanje Povjerenstva za izbor pristupnika na znanstveno radno mjesto 

znanstvenog savjetnika (prvi izbor) 
4. Izvještaj stručnog Povjerenstva za reizbor dr. sc. Ivane Skuhala Karasman na 

znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik 
5. Izvještaj stručnog Povjerenstva za provođenje dijela izbora u znanstveno zvanje viši 

znanstveni suradnik za dr. sc. Ivanu Skuhala Karasman 
6. Izvještaj sa sjednice Povjerenstva za izradu Strateškog programa znanstvenih 

istraživanja na Institutu za filozofiju za razdoblje od 2018. do 2022. godine 
7. Odluka o raspodjeli sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene 

djelatnosti u 2017. godini 
8. Razno 
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Ad. 1. Ovjera zapisnika 153. sjednice Znanstvenog vijeća održane 22. ožujka 2017. 
Zapisnik 153. sjednice ZV-a održane 26. 3. 2017. prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad. 2. Obavijesti ravnatelja 

1. 28. 3. 2017. od Joška Žanića, pristupnika na natječaj za izbor dva znanstvena 
suradnika na znanstvena radna mjesta znanstveni suradnik, dobili smo dopis u kojem 
je iznio svoje nezadovoljstvo  

2. 29. 3. 2017. Predsjednica RH gđa Kolinda Grabar-Kitarović potvrdila je 
pokroviteljstvo nad održavanjem skupa Uloga filozofije u suvremenom društvu na 
čemu smo se zahvalili i obvezali da ćemo joj poslati sve obavijesti o programu 
obilježavanja, kao i službeni poziv  

3. 30. 3. 2017. svim znanstvenicima dostavljen je novi Pravilnik o uvjetima za izbor u 
znanstvena zvanja koji je objavljen u Narodnim novinama br. 28/2017. od 22. 3. 2017.  
Institut je prošle godine poslao svoje primjedbe na Pravilnik, ali nažalost niti jedna 
nije prihvaćena 

4. 31. 3. 2017. od MZO-a smo dobili suglasnost za raspisivanje natječaja za znanstveno 
radno mjesto znanstveni savjetnik (prvi izbor) 

5. 4. 4. 2017. od MZO-a dobili smo odgovor na žalbu u vezi povrata sredstava za 
Martina Rossija Montija, žalba nije prihvaćena, od nas traže povrat jedne bruto plaće, 
ali ravnatelj će ponovo uložiti žalbu 

6. 13. 4. 2017. potpisan je ugovor o radu na neodređeno vrijeme s dr. sc. Dušanom 
Dožudićem s početkom rada 14. 4. 2017. 

7. 18. 4. 2017. poslali smo MZO-u molbu s traženjem suglasnosti za otvaranje Centra za 
interdisciplinarno istraživanje uma 

8. 18. 4. 2017. od Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti, polje filozofije i 
teologije dobili smo odluku o izboru dr. sc. Petra Šegedina u znanstveno zvanje višeg 
znanstvenog suradnika 

9. 18. 4. 2017. na MZO-u je održan sastanak svih ravnatelja javnih znanstvenih instituta. 
Ravnatelj je bio spriječen otići na taj sastanak ali je poslao L. Boršića i I. Skuhala 
Karasman kao svoje zamjenike, koji su iznijeli da je na sastanku rečeno da će se za 
znanost nastojati povećati izdvajanje financijskih sredstava, te je sugerirano da se što 
više aplicira na EU projekte. Bilo je i riječi o novom zakonu o znanosti 

10. 24. 4. 2017. potpisan je ugovor o radu na neodređeno vrijeme s dr. sc. Matejom 
Sušnikom s početkom rada 25. 4. 2017. 
 

Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
 
Ad. 3. Imenovanje povjerenstva za izbor pristupnika na znanstveno radno mjesto 
znanstvenog savjetnika (prvi izbor) 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdalo nam je suglasnost za raspisivanje natječaja za 
radno mjesto znanstvenog savjetnika (prvi izbor). Natječaj smo raspisali u Narodnim 
novinama, 24sata, na web stranici Instituta i na EURAXESS portalu. 
Prijedlog da članovi povjerenstva budu: 
dr. sc. Stipe Kutleša, znanstveni savjetnik; dr. sc. Davor Pećnjak, znanstveni savjetnik i dr. sc. 
Marie Elise Zovko, znanstvena savjetnica  
stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 4. Izvještaj stručnog Povjerenstva za reizbor dr. sc. Ivane Skuhala Karasman na 
           znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik 
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Povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Filip Grgić, prof. dr. sc. Pavel Gregorić i prof. dr. sc. Jure 
Zovko, podnijelo je pismeno izvješće s prijedlogom da se dr. sc. Ivanu Skuhala Karasman 
reizabere na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Predsjednik ZV-a stavio je prijedlog povjerenstva na glasanje: 
Tko je za to da se dr. sc. Ivana Skuhala Karasman reizabere na znanstveno radno mjesto 
znanstvene suradnice? 
Prihvaćeno jednoglasno. 
 
Ad. 5. Izvještaj stručnog Povjerenstva za provođenje dijela izbora u znanstveno zvanje  
           viši znanstveni suradnik za dr. sc. Ivanu Skuhala Karasman 
Povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta za izbor dr. sc. Ivane Skuhala Karasman u 
znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u sastavu: prof. dr. sc. Filip Grgić, prof. dr. 
sc. Pavel Gregorić i prof. dr. sc. Jure Zovko podnijelo je  pismeno izvješće, te predložilo ZV-u 
da se dr. sc. Ivana Skuhala Karasman izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog 
suradnika iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filozofija. 
F. Grgić je u ime povjerenstva obrazložio ovaj prijedlog napomenuvši da je izvješće rađeno 
prema novom Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja  koji je objavljen u 
Narodnim novinama br. 28/2017. od 22. 3. 2017. godine. Izvješće je bilo iznimno teško 
napisati jer Pravilnik nema jasno definirane termine te je u pojedinim dijelovima 
kontradiktoran.   

Otvorena je diskusija. U vezi izvješća nije bilo pitanja, ali je istaknuto da je novi Pravilnik o 
uvjetima za izbor u znanstvena zvanja loš dokument. 

Predsjednik ZV-a stavlja na glasanje:  

Tko je za to da se prihvati izvješće i prijedlog Povjerenstva da se Ivana Skuhala Karasman 
izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja 
humanističkih znanosti, polje filozofija? 

Prihvaćeno jednoglasno. 

Ad. 6. Izvještaj sa sjednice Povjerenstva za izradu Strateškog programa znanstvenih            
           istraživanja na Institutu za filozofiju za razdoblje od 2018. do 2022. godine 
F. Grgić obavijestio je članove ZV da je održan prvi sastanak Povjerenstva za izradu 
Strateškog programa istraživanja Instituta za razdoblje od 2018. do 2022. Dogovoreno je da 
će se napraviti usporedba sa SWOT analizom od prije pet godina te da će se do 14. 5. 2017. 
prikupiti informacije od svih znanstvenika o planovima istraživanja te o radu u prethodnom 
petogodišnjem razdoblju. Od individualnih izvješća pokušat će se sastaviti jedan zajednički 
petogodišnji plan istraživanja na Institutu. Ravnatelj je također zamolio da se svakako 
pridržavamo roka za dostavu podataka i predviđa da bi Program trebao biti gotov do početka 
listopada, nakon čega bi išao na recenziju. 
Predsjednik ZV je istaknuo da je izrada strategije posao svih znanstvenika na Institutu, a 
imenovano povjerenstvo ima zadatak objediniti njihove prijedloge i izvješća. 
 
Ad. 7. Odluka o raspodjeli sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene  
           djelatnosti u 2017. godini 
Ravnatelj je dostavio prijedlog raspodjele sredstava za namjensko institucijsko financiranje 
znanstvene djelatnosti u 2017. godini. MZO nam je dostavilo ove godine iznos od 68.274,00   
kn, što je manje nego prošle godine. Prijedlog je da se sredstva raspodijele na sljedeći način: 

1. 25.000,00 kn (36,6%)  za nabavu novog servera 



4 
 

2.  5.000,00 kn (7,3%)  za knjižnicu 
3. 15.000,00 kn (21,9%) za znanstveno publiciranje 
4. 17.274,00 kn (25,3%) za organiziranje znanstvenih skupova, odlazak na znanstvene  

                                  skupove i posjete inozemnih znanstvenika 
5. 6.000,00 kn (8,7%)  za nagrade za izvrsnost 

Prijedlog ravnatelja stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. Razno. 
 
a) Podsjetnik predsjednika Znanstvenog vijeća da 22. 4. 2017. počinje s radom novo 
Povjerenstvo za izdavaštvo. 
 
 
Sjednica je završila u 11,45 

 

 

Zapisničar      Predsjednik Znanstvenog vijeća Instituta 

 

 

Sanja Berger-Tilić     dr. sc. Davor Pećnjak 

 

 

 
 
 


