
1 
 

 

 
Broj: 164-17/05.2017. 
Zagreb, 24. svibnja 2017. 

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

srijedu 24. svibnja 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, viši znanstveni suradnik; dr. sc. Dušan Dožudić, znanstveni 
suradnik, dr. sc. Filip Grgić, 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. 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. 

Odsutni: dr. sc. Jure Zovko, znanstveni savjetnik (isprika); dr. sc. Marie-Élise Zovko, 
znanstvena savjetnica (službeni put); dr. sc. Zdravko Radman, znanstveni savjetnik (godišnji 
odmor); dr. sc. Dario Škarica, znanstveni savjetnik (isprika); dr. sc. Tvrtko Jolić, znanstveni 
suradnik (službeni put). 

Zapisničar: Sanja Berger-Tilić 

Predsjednik ZV-a pozdravlja sve prisutne i utvrđuje postojanje kvoruma za pravovaljano 
donošenje odluka. 

Predložen je sljedeći dnevni red: 

1. Ovjera zapisnika 154. sjednice Znanstvenog vijeća održane 26. travnja 2017. 
2. Obavijesti ravnatelja 
3. Imenovanje Povjerenstva za provođenje dijela izbora u znanstveno zvanje znanstveni 

savjetnik za pristupnike prijavljene na Natječaj za zapošljavanje na znanstveno radno 
mjesto znanstvenog savjetnika 

4. Imenovanje Povjerenstva za provođenje dijela izbora u znanstveno zvanje viši 
znanstveni suradnik za dr. sc. Antu Gavrića 

5. Prihvaćanje prijedloga projekata radi prijave na natječaj HrZZ 
6. Prijedlozi Povjerenstva za izdavaštvo za objavljivanje publikacija 
7. Molba dr. sc. Marie-Élise Zovko za pokretanje postupka reizbora na znanstveno radno 

mjesto znanstveni savjetnik 
8. Izvješće Povjerenstva za dodjelu nagrada za izvrsnost Instituta za filozofiju 
9. Izvješće sa sjednice Povjerenstva za obilježavanje 50. obljetnice Instituta 
10. Izvješće sa sjednice Povjerenstva za izradu Strateškog programa znanstvenih 

istraživanja na Institutu za filozofiju za razdoblje od 2018. do 2022. godine 
11. Razno 
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Ad. 1. Ovjera zapisnika 154. sjednice Znanstvenog vijeća održane 26. travnja 2017. 
Zapisnik 154. sjednice ZV-a održane 26. 4. 2017. prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad. 2. Obavijesti ravnatelja 

1. 2. 5. 2017. Matičnom odboru za područje humanističkih znanosti, polje filozofije i 
teologije poslali smo materijale za izbor I. Skuhala Karasman u znanstveno zvanje 
višeg znanstvenog suradnika 

2. 9. 5. 2017. od MZO poslan je poziv svim znanstvenicima s traženjem dostave 
podataka temeljem odredbi Zakona o porezu na dohodak (NN 115/16) za prihode 
stečene tijekom rada na znanstvenim ustanovama u inozemstvu 

3. 15. 5. 2017. od MZO dobili smo dopis s traženjem dopune dokumentacije za izdavanje 
suglasnosti za otvaranje ustrojbene jedinice na Institutu „Centar za interdisciplinarno 
istraživanje uma“ 

4. 15. 5. 2017. od MZO smo dobili negativan odgovor na naše traženje prenamjene 
sredstava dodijeljenih za održavanje skupa Filozofkinje u Hrvatskoj i traže povrat 
odobrenih sredstava u iznosu od 5.800,00 kn. Ta smo sredstva dobili na temelju 
prigovora, a  doznačena su nakon što je simpozij već održan. Sredstva su vraćena 
MZO-u. 

5. 26. 4. 2017. Nacionalno vijeće za znanost objavilo je članove matičnih odbora i 
područnih vijeća. Nažalost, niti jedan od naših predloženih kandidata nije izabran niti 
u matični odbor, niti u područno vijeće.  

6. Ravnatelj je obavijestio članove Znanstvenog vijeća da je proradila nova web stranica 
Instituta i napomenuo da su svi prijedlozi i sugestije dobrodošle 

 
Ad. 3.  Imenovanje Povjerenstva za provođenje dijela izbora u znanstveno zvanje  
            znanstveni savjetnik za pristupnike prijavljene na Natječaj za zapošljavanje na 
            znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika 
Institut je po zakonu obvezan natječaj za zapošljavanje objaviti, između ostaloga, na 
službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora. Objavom 
na tome portalu na natječaje se mogu javiti kandidati iz inozemstva. Na ovaj su se natječaj 
javila dva kandidata iz inozemstva. To su Hajo Grief sa Sveučilišta u Münchenu i 
Massimiliano Badino s MIT-a. Uz njih, na natječaj se javio i Pavel Gregorić s Hrvatskih 
studija Sveučilišta u Zagrebu. Nijedan od tih triju pristupnika nije izabran u znanstveno 
zvanje znanstvenog savjetnika. Institut će u skladu sa čl. 40 st. 35 Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju pokrenuti postupak izbora u znanstveno zvanje za sva tri 
pristupnika.  
Iako kandidati iz inozemstva imaju izvrsne reference i ispunjavaju glavne uvjete iz Pravilnika 
o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja, neke uvjete ne zadovoljavaju. Ravnatelj predlaže da 
se pokrene postupak izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za sva tri pristupnika, 
da se izaberu tri povjerenstva, te da odluku o tome zadovoljavaju li strani državljani uvjete 
propisane Pravilnikom donese Matični odbor. 
Otvorena je diskusija. 
D. Barbarić pita zašto se predlažu tri povjerenstva, kad već imamo povjerenstvo za izbor 
kandidata. 
Ravnatelj je naglasio da se radi o izboru u znanstveno zvanje, a mi imamo povjerenstvo za 
izbor na radno mjesto. Povjerenstvo za izbor u znanstveno zvanje mora imati barem jednog 
vanjskog člana. Budući da se radi o veoma opsežnom poslu, a povjerenstvo mora svoje 
izvješće sastaviti u roku od 30 dana, bilo bi dobro da imamo dva ili tri povjerenstva. 
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Prijedlog za povjerenstvo za izbor dr. sc. Pavela Gregorića u znanstveno zvanje znanstvenog 
savjetnika: dr. sc. Marie-Élise Zovko, prof. dr. sc. Boran Berčić i dr. sc. Dario Škarica stavljen 
je na glasanje i prihvaćen je jednoglasno.  
 
Zaključeno je da će se za Hajo Griefa i Massimiliana Badina izabrati jedno povjerenstvo, a 
predloženi su sljedeći članovi: dr. sc. Filip Grgić, prof. dr. sc. Zvonimir Čuljak i dr. sc. Davor 
Pećnjak. Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 4. Imenovanje Povjerenstva za provođenje dijela izbora u znanstveno zvanje viši  
           znanstveni suradnik za dr. sc. Antu Gavrića 
 
Prof. dr. sc. Ivan Koprek, dekan Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u 
Zagrebu dostavio je Znanstvenom vijeću Instituta za filozofiju molbu za pokretanje postupka 
izbora dr. sc. Ante Gavrića u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u području 
humanističkih znanosti, polje filozofija. 
Otvorena je diskusija, nije bilo pitanja. 
Predloženi su članovi povjerenstva: dr. sc. Stipe Kutleša, dr. sc. Damir Barbarić i prof. dr. sc. 
Anto Mišić. Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 5. Prihvaćanje prijedloga projekata radi prijave na natječaj HrZZ 
Dostavljena su tri prijedloga za prijavu projekata na natječaj Hrvatske zaklade za znanost. 
Svoje će prijedloge predstaviti predlagatelji: 
Luka Boršić predložit će projekt Hrvatske filozofkinje u europskom kontekstu. Projekt bi se 
bavio proučavanjem i vrednovanjem uloge filozofkinja u našoj filozofskoj tradiciji i posebice 
bi se usredotočili na filozofkinje s kraja 19. i početka 20. stoljeća koje su anticipirale neke 
suvremene feminističke teorije. Radi se o Mari Gučetić, Heleni von Druskowitz, Elzi Kučeri, 
Ivani Rossi, Elly Ebenspanger, Mariji Bridi, Hedi Festini, Blaženki Despot i Jasenki Kodrnji. 
Suradnici na projektu bili bi: dr. sc. Luka Boršić (voditelj), dr. sc. Ana Maskalan s Instituta za 
društvena istraživanja, dr. sc. Ivana Skuhala Karasman i Matko Gjurašin, doktorand.  
Otvorena je diskusija. Nakon kraće diskusije predsjednik ZV-a stavio je prijedlog za prijavu 
projekta L. Boršića Hrvatske filozofkinje u europskom kontekstu na glasanje. Prijedlog je 
prihvaćen jednoglasno. 
 
Matej Sušnik predložit će projekt Šteta, namjere i odgovornost. Projekt bi istraživao ova tri 
pojma kao i njihove normativne implikacije u raznim domenama našeg svakodnevnog života. 
Istraživanje bi podijelili u tri dijela: Prirodu šteta, Moralni značaj namjera i Individualna i 
kolektivna odgovornost. Suradnici na projektu bili bi: dr. sc. Matej Sušnik (voditelj), dr. sc. 
Tvrtko Jolić, dr. sc. Marko Jurjako s Filozofskog fakulteta u Rijeci, dr. sc. Marin Biondić s 
Filozofskog fakulteta u Rijeci i jedan doktorand. 
Otvorena je diskusija. Nakon kraće diskusije predsjednik ZV-a stavio je prijedlog za prijavu 
projekta M. Sušnika Šteta, namjere i odgovornost na glasanje. Prijedlog je prihvaćen 
jednoglasno. 
 
Dušan Dožudić predložit će projekt Intencionalnost, fikcija i način postojanja. Projekt bi se 
bavio istraživanjem pojmova navedenih u naslovu sljedećih pet godina, a svaki od članova 
grupe bi se bavio problematikom u području svoje specijalizacije. Članovi istraživačkog tima 
bili bi: dr. sc. Dušan Dožudić (voditelj), dr. sc. Iris Vidmar s Filozofskog fakulteta u Rijeci, 
dr. sc. Ljudevit Hanžek s Filozofskog fakulteta u Splitu i dr. sc. Ana Butković s Hrvatskih 
studija.  
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Otvorena je diskusija. Nakon kraće diskusije predsjednik ZV-a stavio je prijedlog za prijavu 
projekta D. Dožudića Intencionalnost, fikcija i način postojanja na glasanje. Prijedlog je 
prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 6. Prijedlozi Povjerenstva za izdavaštvo za objavljivanje publikacija  
Povjerenstvo za izdavaštvo Instituta predlaže ZV-u objavu knjiga: 1) Smisao humanističkih 
znanosti urednika Filipa Grgića i Ivice Martinovića; 2) knjigu O hrvatskoj filozofiji urednika 
Erne Banić-Pajnić i Filipa Grgića i 3) u suizdavaštvu s Udrugom za promicanje filozofije, 
knjigu Božje postojanje i Božji atributi urednika Tvrtka Jolića. 
 
Otvorena je diskusija.   
 
P. Šegedin je napomenuo da su sva tri prijedloga recenzenti pozitivno ocijenili, te da je ovaj 
posao Povjerenstvo odradilo u starom sastavu. Zahvalio se svim članovima prethodnog 
povjerenstva na dobroj suradnji. 
 
Predsjednik ZV-a je stavio na glasanje prvi prijedlog Povjerenstva za izdavaštvo: 

- da Institut objavi knjigu Smisao humanističkih znanosti urednika Filipa Grgića i Ivice 
Martinovića – prihvaćeno jednoglasno 

- da Institut objavi knjigu O hrvatskoj filozofiji urednika Erne Banić-Pajnić i Filipa 
Grgića – prihvaćeno jednoglasno 

- da institut u suizdavaštvu s Udrugom za promicanje filozofije, objavi knjigu Božje 
postojanje i Božji atributi urednika Tvrtka Jolića – prihvaćeno jednoglasno. 

 
Ad. 7. Molba dr. sc. Marie-Élise Zovko za pokretanje postupka reizbora na znanstveno  
           radno mjesto znanstveni savjetnik 
 
M-É Zovko je 1. kolovoza 2012. godine raspoređena na znanstveno radno mjesto znanstvene 
savjetnice s obvezom provođenja reizbora ili izbora u više znanstveno zvanje svakih pet 
godina. M-É Zovko dostavila je ZV-u instituta molbu za pokretanje postupka reizbora na 
znanstveno radno mjesto znanstvene savjetnice (prvi izbor). 
Predloženi su članovi povjerenstva: dr. sc. Erna Banić-Pajnić (znanstvena savjetnica); dr. sc. 
Damir Barbarić (znanstveni savjetnik) i prof. dr. sc. Anto Mišić (redovni profesor). Prijedlog 
je stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 8. Izvješće Povjerenstva za dodjelu nagrada za izvrsnost Instituta za filozofiju 
Povjerenstvo je zaprimilo tri prijedloga i to:  
Prijedlog dr. sc. Damira Barbarića za nagradu za njegova dva znanstvena rada: 1) Autorsku 
knjigu Zum Anderen Anfang. Studien zum Spätdenken Heideggers i 2) Poglavlje u knjizi 
„Solon über den wahren Reichtum“, u A. Havliček, Ch. Höm, J. Jinek (ur.), Nous, Polis, 
Nomos. 
 
Prijedlog dr. sc. Luke Boršića da se nagrada dodijeli dr. sc. Luki Boršiću i dr. sc. Ivani 
Skuhala Karasman za znanstveni rad objavljen u koautorstvu  „Krieg. Religion und Frauen 
auf der Insel Topia“, u Otfried Höffe (ur.), Politische Utopien der Neuzeit –Thomas Morus, 
Tommaso Campanella, Francis Bacon. 
Povjerenstvo je nakon uvida u sva tri prispjela prijedloga odlučilo podijeliti nagradu i to: 
dr. sc. Damiru Barbariću 4.000,00 kn za dva znanstvena rada i dr. sc. Luki Boršiću i dr. sc. 
Ivani Skuhala Karasman za koautorstvo 2.000,00 kn 
Prijedlog povjerenstva stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
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Ad. 9. Izvješće sa sjednice Povjerenstva za obilježavanje 50. obljetnice Instituta 
Izvještaj je podnio F. Grgić. Dogovoreno je da će se povodom 50. obljetnice Instituta za 
filozofiju tiskati monografija, u kojoj će biti navedeni najosnovniji podaci o Institutu. 
U povodu obilježavanja 50. obljetnice Instituta održat će se od 26. do 28. lipnja 2017. 
simpozij „Filozofija u suvremenom društvu“. U srijedu, 27. lipnja 2017. bit će podjela 
nagrada za znanstvenu izvrsnost i za najbolji studentski rad. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Izvješće je primljeno na znanje. 
 
Ad. 10. Izvješće sa sjednice Povjerenstva za izradu Strateškog programa znanstvenih  
             istraživanja na Institutu za filozofiju za razdoblje od 2018. do 2022. godine 
Izvješće je podnio F. Grgić. Petogodišnji planovi rada znanstvenika Instituta bit će objedinjeni 
u jedan cjeloviti petogodišnji istraživački plan. U općem dijelu „Strategije“ analizirat ćemo 
što je učinjeno u proteklih 5 godina. Sastavili smo tablicu za razradu SWOT analize. 
Planiramo do rujna cijelu strategiju staviti na usvajanje. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja 
Izvješće o izradi strateškog programa primljeno je na znanje. 
 
Ad. 11. Razno 
E. Banić-Pajnić podsjeća da će se 25. i 26. svibnja 2017. održati simpozij „Hrvatska filozofija 
i znanost: jučer, danas, sutra 3“. 
 

 

Sjednica je završila u 12,25     

 

Zapisničar      Predsjednik Znanstvenog vijeća Instituta 

 

 

Sanja Berger-Tilić     dr. sc. Davor Pećnjak 

 

 

 
 
 


