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Broj: 209-21/07.2017. 
Zagreb, 5. srpnja 2017. 
 

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

srijedu, 5. srpnja 2017. s početkom u 11,00 sati. 
 

Prisutni:  dr. sc. Erna Banić-Pajnić, znanstvena savjetnica; dr. sc. Damir Barbarić, znanstveni 
savjetnik; dr. sc. Pavo Barišić, znanstveni savjetnik; 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. 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. Dario Škarica, 
znanstveni savjetnik; dr. sc. Petar Šegedin, viši znanstveni suradnik. 
Odsutni: dr. sc. Jure Zovko, znanstveni savjetnik (službeni put); dr. sc. Marie-Élise Zovko, 
znanstvena savjetnica (službeni put); dr. sc. Zdravko Radman, znanstveni savjetnik (isprika). 
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 155. sjednice Znanstvenog vijeća održane 24. svibnja 2017. 
2. Obavijesti ravnatelja 
3. Imenovanje Povjerenstva za izbor pristupnika prijavljenih na Natječaj za zapošljavanje na 

znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika 
4. Izvješće Povjerenstva za provođenje dijela izbora u znanstveno zvanje viši znanstveni 

suradnik za dr. sc. Antu Gavrića 
5. Izvješće Povjerenstva za provođenje dijela izbora u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik 

za dr. sc. Hajo Greifa 
6. Izvješće Povjerenstva za provođenje dijela izbora u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik 

za dr. sc. Massimiliana Badina 
7. Izvješće Povjerenstva za provođenje dijela izbora u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik 

za dr. sc. Pavela Gregorića 
8. Izvješće povjerenstva u postupku reizbora na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik 

za dr. sc. Marie Élise Zovko 
9. Izvješće Povjerenstva za dodjelu počasnog zvanja „zaslužnog znanstvenika“ dr. sc. Ivanu 

Kordiću 
10. Molba dr. sc. Damira Barbarića za ocjenu znanstvenog doprinosa radi produljenja radnog 

odnosa 
11. Izbor i imenovanje glavnog urednika časopisa Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske 

baštine 
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12. Razno 
Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad. 1. Ovjera zapisnika 155. sjednice Znanstvenog vijeća održane 24. svibnja 2017. 
Zapisnik 155. sjednice Znanstvenog vijeća održane 24. 5. 2017. prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad. 2. Obavijesti ravnatelja 

1. 30. 5. 2017. MZO-u smo poslali ponovljeni zahtjev za izdavanje suglasnosti za zapošljavanje 
jednog znanstvenog suradnika  

2. 31. 5. 2017. donesena je odluka o dodjeli nagrade za najbolji studentski rad iz filozofije 
Marku Deliću s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, za rad pod naslovom 
„Komputacijska teorija uma“; nagrada će biti dodijeljena 27. 6. 2017.  

3. 5. 6. 2017. poslali smo zahvalu predsjednici RH Kolindi Grabar Kitarović na prihvaćanju 
pokroviteljstva i pozvali je na simpozij u povodu pedesete obljetnice Instituta 

4. 9. 6. 2017. Pavo Barišić dostavio je zahtjev za odobrenje povratka na rad na znanstveno 
radno mjesto znanstveni savjetnik (trajno zvanje) 

5. 9. 6. 2017. ravnatelj je donio odluku o povratku Pave Barišića na rad u Institut 
6. 9. 6. 2017. Potpisan je ugovor o radu na neodređeno vrijeme s Pavom Barišićem 
7. 12. 6. 2017. od Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti, polje filozofije i 

teologije dobili smo odluku o izboru Ivane Skuhala Karasman u znanstveno zvanje više 
znanstvene suradnice 

8. 12. 6. 2017. ravnatelj je donio odluku o poništenju dijela natječaja za zapošljavanje jednog 
djelatnika na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika na određeno vrijeme 

9. 13. 6. 2017. MZO nam je dalo suglasnost za raspisivanje natječaja za zapošljavanje jednog 
djelatnika na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika 

10. 20. 6. 2017. raspisali smo natječaj za zapošljavanje jednog djelatnika na znanstveno radno 
mjesto znanstvenog suradnika na neodređeno vrijeme 

11. 26. 6. i 28. 6. MZO-u smo uputili žalbe na odluku o financijskoj potpori u pripremi i 
održavanju znanstvenih skupova u 2017. godini 

12. 26. 6. 2017. iz Ureda predsjednice Kolinde Grabar Kitarović primili smo obavijest da će na 
otvaranje simpozija u povodu obilježavanje pedesete obljetnice Instituta delegirati Renatu 
Margaretić Urlić 

13. 26., 27. i 28. 6. 2017. održan je simpozij Filozofija u suvremenom društvu  
14. 10. 7. 2017. sastat će se radna skupina za izradu strategije. Svoje će zaključke dostaviti 

Znanstvenom vijeću na raspravu i na davanje primjedbi i prijedloga. 
 

Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. Predsjednik ZV-a čestitao je i zahvalio se svim 
zaposlenicima Instituta na dobro obavljenoj pripremi, organizaciji i održavanju dana Instituta 
povodom obilježavanja pedesete godišnjice Instituta.  
 
Ad. 3. Imenovanje povjerenstva za izbor pristupnika prijavljenih na Natječaj za  
           zapošljavanje na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika 
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Za izbor pristupnika na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika kao članovi povjerenstva 
predloženi su: dr. sc. Luka Boršić, viši znanstveni suradnik, dr. sc. Martino Rossi Monti, znanstveni 
suradnik i dr. sc. Davor Pećnjak, znanstveni savjetnik. 
Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen s jednim suzdržanim glasom. 
 
Ad. 4. Izvješće Povjerenstva za provođenje dijela izbora u znanstveno zvanje viši znanstveni  
            suradnik za dr. sc. Antu Gavrića  
Izvješće stručnog povjerenstva (prof. dr. sc. Anto Mišić, dr. sc. Damir Barbarić i dr. sc. Stipe 
Kutleša) o ispunjavanju uvjeta pristupnika dr. sc. Ante Gavrića za izbor u znanstveno zvanje višeg 
znanstvenog suradnika podnio je S. Kutleša. Stručno povjerenstvo predlaže Znanstvenom vijeću 
Instituta za filozofiju da dr. sc. Antu Gavrića izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog 
suradnika u području humanističkih znanosti, polju filozofije jer ispunjava sve uvjete prema 
Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN br. 84/05).  
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Prijedlog povjerenstva stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 5. Izvješće Povjerenstva za provođenje dijela izbora u znanstveno zvanje znanstveni  
           savjetnik za dr. sc. Hajo Greifa 
 
Izvješće stručnog povjerenstva (prof. dr. sc. Zvonimir Čuljak, dr. sc. Filip Grgić i dr. sc. Davor 
Pećnjak) o ispunjavanju uvjeta pristupnika dr. Hajo Greifa za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog 
savjetnika podnio je D. Pećnjak.  
Dr. Hajo Greif prijavio se na natječaj Instituta za filozofiju za zapošljavanje jednog djelatnika na 
znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik koji je objavljen u Narodnim novinama (br. 33 od 7. 
travnja 2017.), u 24 Sata, na EURAXESS portalu i na mrežnim stranicama Instituta.  
Dr. Hajo Greif prema čl. 41. st. 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju nema 
proveden postupak izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika, te je Institut za filozofiju 
proveo dio postupka izbora u skladu sa čl. 40 st. 3.  
Stručno povjerenstvo je analizu i bodovanje objavljenih radova H. Greifa provelo u skladu s novim 
Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja. S obzirom na to da pristupnik ne ispunjava sve 
uvjete tražene u Pravilniku (pobrojani u izvješću Povjerenstva), ali ispunjava najvažnije uvjete, tj. 
broj radova i potreban broj bodova, Povjerenstvo smatra da bi se dr. Hajo Greif mogao izabrati u 
znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika, ali isto tako smatra da konačnu odluku o ovom predmetu 
treba donijeti Matični odbor za polje filozofije i teologije. Stoga predlaže Znanstvenom vijeću 
Instituta da prihvati njihovo izvješće. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Prijedlog povjerenstva stavljen je na glasanje i prihvaćen s jednim suzdržanim glasom. 
 
Ad. 6. Izvješće Povjerenstva za provođenje dijela izbora u znanstveno zvanje znanstveni  
           savjetnik za dr. sc. Massimiliana Badina 
Izvješće stručnog povjerenstva (prof. dr. sc. Zvonimir Čuljak, dr. sc. Filip Grgić i dr. sc. Davor 
Pećnjak) o ispunjavanju uvjeta pristupnika dr. Massimiliana Badina za izbor u znanstveno zvanje 
znanstvenog savjetnika podnio je F. Grgić.  
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Dr. Massimiliano Badino prijavio se na natječaj Instituta za filozofiju za zapošljavanje jednog 
djelatnika na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik koji je objavljen u Narodnim novinama 
(br. 33 od 7. travnja 2017.), u 24 Sata, na EURAXESS portalu i na mrežnim stranicama Instituta.  
Dr. Massimiliano Badino prema čl. 41. st. 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju nema proveden postupak izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika, te je 
Institut za filozofiju proveo dio postupka izbora u skladu sa čl. 40 st. 3.  
Stručno povjerenstvo je analizu i bodovanje objavljenih radova M. Badina provelo u skladu s novim 
Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja. S obzirom na to da pristupnik ne ispunjava sve 
uvjete tražene u Pravilniku (pobrojani u izvješću Povjerenstva) , ali ispunjava najvažnije uvjete, tj. 
broj radova i potreban broj bodova, Povjerenstvo smatra da bi se dr. Massimiliano Badino mogao 
izabrati u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika, ali isto tako smatra da konačnu odluku o ovom 
predmetu treba donijeti Matični odbor za polje filozofije i teologije. Stoga predlaže Znanstvenom 
vijeću Instituta da prihvati njihovo izvješće. 
Otvorena je diskusija.  Nije bilo pitanja. 
Prijedlog povjerenstva stavljen je na glasanje i prihvaćen s jednim suzdržanim glasom. 
 
Ad. 7. Izvješće Povjerenstva za provođenje dijela izbora u znanstveno zvanje znanstveni  
           savjetnik za dr. sc. Pavela Gregorića 
Izvješće stručnog povjerenstva (dr. sc. Marie-Élise Zovko, prof. dr. sc.  Boran Berčić i dr. sc. Dario 
Škarica) o ispunjavanju uvjeta pristupnika dr. sc. Pavela Gregorića za izbor u znanstveno zvanje 
znanstvenog savjetnika podnio je D. Škarica.  
Dr. sc. Pavel Gregorić prijavio se na natječaj Instituta za filozofiju za zapošljavanje jednog djelatnika 
na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik koji je objavljen u Narodnim novinama (br. 33 od 
7. travnja 2017.), u 24 Sata, na EURAXESS portalu i na mrežnim stranicama Instituta.  
Dr. sc. Pavel Gregorić prema čl. 41. st. 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
nema proveden postupak izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika, te je Institut za 
filozofiju proveo dio postupka izbora u skladu sa čl. 40 st. 3.  
Stručno povjerenstvo je analizu i bodovanje objavljenih radova P. Gregorića provelo u skladu sa 
starim Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja, temeljem njegove molbe a sukladno čl. 
43. st. 3. novog Pravilnika. 
S obzirom na to da pristupnik znatno premašuje propisani broj bodova za zvanje znanstvenog 
savjetnika, Povjerenstvo predlaže Znanstvenom vijeću Instituta da prihvati njihovo izvješće. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Prijedlog povjerenstva stavljen je na glasanje i prihvaćen s jednim suzdržanim glasom. 
 
Ad. 8. Izvješće povjerenstva u postupku reizbora na znanstveno radno mjesto znanstveni 
savjetnik za dr. sc. Marie Élise Zovko 
Izvješće stručnog povjerenstva (dr. sc. Erna Banić-Pajnić, znanstvena savjetnica, dr. sc. Damir 
Barbarić, znanstveni savjetnik i prof. dr. sc. Anto Mišić, redovni profesor) za reizbor dr. sc. Marie 
Élise Zovko na znanstveno radno mjesto znanstvene savjetnice (prvi izbor) podnijela je E. Banić-
Pajnić.  
Rad Stručnog povjerenstva bio je u znatnoj mjeri otežan činjenicom da je molba dr. sc. 
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Marie-Élise Zovko podnijeta u krajnje nezadovoljavajućoj formi. Prije svega, molbi u potpunosti 
nedostaje sustavna raščlamba i razdioba građe na koju bi se kvalificirani sud Stručnog povjerenstva 
mogao osloniti. Osim toga, hrvatski književni jezik kojim je molba 
napisana protkan je golemim mnoštvom engleskih izraza i jezičnih formi, za koje se u drugim 
prigodama u tekstu ipak rabe hrvatski izrazi. 
Uz navedene napomene, Stručno vijeće konstatira da je M.-É. Zovko nakon izbora 
na radno mjesto znanstvene savjetnice nastavila svoj znanstveni rad. U tom razdoblju radila je 
na nekoliko istraživačkih projekata, objavila četiri izvorna znanstvena članka i jedan prikaz 
knjige. U molbi je navedeno da je nekoliko radova u pripremi za objavljivanje. M.-É. Zovko održala 
je i niz izlaganja na domaćim i međunarodnim konferencijama. Sudjelovala je u sveučilišnoj nastavi 
filozofije. Njezin rad uključuje i stručni rad recenziranja znanstvenih knjiga i članaka te prijevode 
filozofskih tekstova. Na temelju iznesenoga imenovano Stručno povjerenstvo smatra da dr. sc. M.-É. 
Zovko ispunjava uvjete za reizbor na radno mjesto znanstvene savjetnice u Institutu za filozofiju te 
predlaže Znanstvenom vijeću Instituta za filozofiju da donese odluku u tom smislu. 
Predsjednik Znanstvenog vijeća napominje da je pročitao materijale i da se slaže s primjedbama 
Povjerenstva, no s obzirom da je znanstveni rad dr. sc. M.-É.  Zovko zadovoljio sve uvjete propisane 
zakonom, predlaže da se prihvati izvješće Povjerenstva. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Prijedlog Stručnog povjerenstva stavljen je na glasanje i prihvaćen s dva suzdržana glasa. 
 
Ad. 9. Izvješće Povjerenstva za dodjelu počasnog zvanja „zaslužnog znanstvenika“ dr.  
           sc. Ivanu Kordiću 
Izvješće Stručnog povjerenstva (dr. sc. Stipe Kutleša, dr. sc. Jure Zovko i prof. dr. sc. Ivan Koprek) 
za dodjelu počasnog zvanja zaslužnog znanstvenika dr. sc. Ivanu Kordiću podnio je S. Kutleša. Dr. 
sc. Ivan Kordić dao je značajan doprinos u proučavanju hrvatske filozofijske baštine te 
hermeneutičke filozofije, te Povjerenstvo predlaže Znanstvenom vijeću u Instituta za filozofiju da 
kolegi Kordiću dodjeli počasno zvanje zaslužnog znanstvenika. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Prijedlog Stručnog povjerenstva stavljen je na glasanje i prihvaćen s pet suzdržanih. 
 
Ad. 10. Molba dr. sc. Damira Barbarića za ocjenu znanstvenog doprinosa radi     
             produženja radnog odnosa 
Damir Barbarić dostavio je molbu ZV-u za produženje radnog odnosa nakon navršenih 65 godina 
života, kada bi po zakonskim odredbama koncem 2017. godine trebao ići u mirovinu. Zamolio je ZV 
da razmotri mogućnost produženja radnog odnosa za još tri godine, odnosno do konca 2020.  
Damir Barbarić je u molbi naveo sve svoje zasluge kojima je dao doprinos radu Instituta, kao i to da 
bez obzira na navršenih 65 godina života može još puno toga dati jer ima dovoljno ideja za sljedećih 
10 godina rada. Stekao je veliko iskustvo u međunarodnoj suradnji i volio bi ga prenijeti na mlade 
znanstvenike i pomoći im u stvaranju karijere. Produljenje traži na tri od mogućih pet godina.  
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Glasanje o potrebi za produljenjem radnog odnosa u trajanju od tri godine bit će tajno. 
Izabrano je povjerenstvo za prebrojavanje glasačkih listića: Dario Škarica, Matej Sušnik i Dušan 
Dožudić. 
Tekst na glasačkom listiću treba glasiti: 
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„Jeste li za to da Znanstveno vijeće Instituta za filozofiju iskaže potrebu za produljenjem radnog 
odnosa u trajanju od tri godine dr. sc. Damiru Barbariću u Institutu za filozofiju na temelju njegovog 
znanstvenog doprinosa?“    ZA          PROTIV 
Povjerenstvo je podnijelo slijedeće izvješće:  
Od 17 prisutnih članova ZV-a glasanju je pristupilo 16. 
ZA se izjasnilo 15 članova ZV-a. 
PROTIV se nije izjasnio niti jedan član ZV-a.  
Jedan je listić bio nevažeći. 
Većinom glasova prihvaćena je molba Damira Barbarića. 
 
Ad. 11. Izbor i imenovanje glavnog urednika časopisa Prilozi za istraživanje hrvatske  
            filozofske baštine 
Mandat glavnom i odgovornom uredniku časopisa Prilozi istekao je 14. 11. 2016. godine. Dr. sc. 
Ivica Martinović jedini je dostavio Program uređivanja časopisa Prilozi za istraživanje hrvatske 
filozofske baštine za mandatno razdoblje 2017. – 2020. koji je proslijeđen svim članovima ZV-a. I. 
Martinović detaljno je obrazložio svoj program usmeno. (Program uređivanja časopisa Prilozi nalazi 
se u privitku ovoga Zapisnika kao i Izjava o provođenju recenzijskog postupka za svaki znanstveni 
članak u časopisu i Odluka o provođenju nepristranoga recenzentskoga postupka za članove 
Uredništva.) 
Otvorena je diskusija. U diskusiji su sudjelovali: F. Grgić, I. Martinović i S. Kovač. 
Istaknuto je da program prati zadane kriterije MZO i da je časopis na dobrom putu da mu ponovno 
bude odobreno sufinanciranje od strane MZO.  
Predsjednik ZV stavio je na glasanje: 
Prihvaćamo li program uređivanja časopisa Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, koji je 
izradio dr. sc. Ivica Martinović, a time i izbor dr. sc. Ivice Martinovića za glavnog i odgovornog 
urednika Priloga? 
Prihvaćeno je jednoglasno.  
Za glavnog i odgovornog  urednika časopisa Instituta za filozofiju Prilozi za istraživanje hrvatske 
filozofske baštine izabran je dr. sc. Ivica Martinović na mandatno razdoblje od četiri godine. 
 
Ad. 12. Razno 
a) obavijest da će u ponedjeljak, 10. 7. 2017. u vremenu od 12,00 do 13,00 sati na Institutu za 
filozofiju dr. sc. Matej Sušnik održati predavanje pod naslovom „Zašto biti moralan“  
 
b) ravnatelj je zamolio sve znanstvenike da pogledaju materijale za izradu Strategije koje im je 
dostavio na elektroničke adrese, te da pošalju svoje primjedbe i prijedloge 
 
Dovršeno u 12,20 
 
Zapisničar       Predsjednik Znanstvenog vijeća  
 
Sanja Berger-Tilić      dr. sc. Davor Pećnjak 


