
 
 
 

Broj: 273-28/10.2017. 
Zagreb, 4. listopada 2017. 
 

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

srijedu, 4. listopada 2017. s početkom u 11,00 sati. 
 

Prisutni:  dr. sc. Erna Banić-Pajnić, znanstvena savjetnica; 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. 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. Matej Sušnik, znanstveni suradnik; dr. sc. 
Dario Škarica, znanstveni savjetnik; dr. sc. Petar Šegedin, viši znanstveni suradnik; dr. sc. 
Jure Zovko, znanstveni savjetnik; dr. sc. Marie-Élise Zovko, znanstvena savjetnica. 
Odsutni: dr. sc. Damir Barbarić, znanstveni savjetnik (službeni put); dr. sc. Srećko Kovač, 
znanstveni savjetnik (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 156. sjednice Znanstvenog vijeća održane 5. srpnja 2017. 
2. Obavijesti ravnatelja 
3. Izvješće sa sjednice Upravnog vijeća održane 20. rujna 2017. 
4. Izvješće Povjerenstva u postupku izbora na znanstveno radno mjesto znanstveni 

savjetnik  
5. Imenovanje Povjerenstva za provođenje dijela izbora u znanstveno zvanje znanstveni 

suradnik za dr. sc. Brunu Pušića 
6. Usvajanje Strateškog programa znanstvenih istraživanja na Institutu za filozofiju za 

razdoblje od 2018. do 2022. godine 
7. Izbor recenzenata za ocjenu Strateškog programa znanstvenih istraživanja na Institutu 

za filozofiju za razdoblje od 2018. do 2022. godine 
8. Izbor člana ZV Instituta za filozofiju za člana Upravnog vijeća Instituta za filozofiju 
9. Prijedlog Povjerenstva za izdavačku djelatnost za izdavanje knjige Filozofkinje u 

Hrvatskoj (ur. L. Boršić i I. Skuhala Karasman) 
10. Imenovanje članova uredništva časopisa Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske 

baštine 
11. Razno 

Dnevni red je stavljen ne glasanje i usvojen  jednoglasno. 

Ad. 1.  Ovjera zapisnika 156. sjednice Znanstvenog vijeća održane 5. srpnja 2017. 
Zapisnik 156. sjednice Znanstvenog vijeća prihvaćen je jednoglasno. 



Ad. 2. Obavijesti ravnatelja 
1) 5. 7. 2017. Matičnom odboru za područje humanističkih znanosti, polje filozofije i 
teologije poslali smo materijale za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za: Hajo 
Greifa, Massimiliana Badina i Pavela Gregorića i za izbor u znanstveno zvanje višeg 
znanstvenog suradnika za Antu Gavrića 
 
2) 5. 7. 2017. Napisana je odluka o podjeli počasnog zvanja dr. sc. Ivanu Kordiću 
 
3) 6. 7. 2017. na MZO smo uputili dopis s traženjem suglasnosti za produženje radnog odnosa 
dr. sc. Damiru Barbariću, odgovor od MZO-a nismo još dobili 
 
4) 6. 7. 2017. s Marie-Élise Zovko potpisan je ugovor o radu na neodređeno vrijeme na 
znanstvenom radnom mjestu znanstvene savjetnice (prvi izbor) 
 
5) 10. 7. 2017. na MZO smo uputili dopis s traženjem suglasnosti za produženje radnog 
odnosa dr. sc. Zdravku Radmanu, odgovor od MZO-a nismo još dobili 
 
6) 14. 7. 2017. od Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti, polje filozofije i 
teologije elektroničkom poštom dobili smo odluku o izboru dr. sc. Pavela Gregorića u 
znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika 
 
6) 3. 8. 2017. od Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti, polje filozofije i 
teologije dobili smo odluke o izboru dr. sc. Pavela Gregorića u znanstveno zvanje 
znanstvenog savjetnika i o izboru dr. sc. Ante Gavrića u znanstveno zvanje višeg znanstvenog 
suradnika. Za Haju Greifa i Massimiliana Badina dobili smo odluke o neizboru u znanstveno 
zvanje znanstvenog savjetnika 
 
7) 23. 8. 2017. od Općinskog radnog suda u Zagrebu primili smo tužbu kojom dr. sc. Luka 
Boršić zahtijeva isplatu razlike u plaći temeljem odredbe čl. III. Izmjena i dopuna Dodatku 
Sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama sklopljenog 26. listopada 2011. i arbitražne 
odluke od 7. prosinca 2011. s rokom od osam dana za podnošenje pisanog odgovora na tužbu. 
Radi se o skupnoj pilot tužbi Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja u koju se 
uključio i naš predstavnik zaposlenika L. Boršić 
 
8) 29. 8. 2017. Općinskom radnom sudu u Zagrebu poslali smo pisani odgovor na tužbu dr. 
sc. Luke Boršića u kojemu smo istaknuli da Institut niti isplaćuje plaću niti određuje visinu 
plaće 
 
9) 5. 9. 2017. inozemnim pristupnicima na natječaj za zapošljavanje na znanstveno radno 
mjesto znanstvenog savjetnika Haji Greifu i Massimilianu Badinu uputili smo dopis i 
obavijestili ih o razlozima njihovog neizbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika 
 
10) 26. 9. 2017. Maja Šoštarić dostavila je molbu za odobrenje povratka na posao radi prekida 
roditeljskog dopusta. Isti dan ravnatelj je dao pismenu izjavu o suglasnosti za povratak na 
posao Maje Šoštarić s danom 1. studenoga 2017. 
 
11) 28. 9. 2017. potpisan je ugovor sa Sveučilištem u Zadru o komisijskoj prodaji knjiga u 
izdanju Instituta za filozofiju 
 
 



Ad. 3. Izvješće sa sjednice Upravnog vijeća održane 20. rujna 2017. 
I. Skuhala Karasman podnijela je izvješće. Druga sjednica Upravnog vijeća Instituta održana 
je 20. rujna 2017. Raspravljalo se o Strategiji Instituta za razdoblje 2018. – 2022. Nakon 
diskusije, svi članovi UV-a složili su se da je Strateški program znanstvenih istraživanja na 
Institutu za filozofiju za razdoblje od 2018. do 2022. godine dobro i detaljno razrađen i 
napravljen. Nadalje, razmatran je i jednoglasno usvojen Prijedlog financijskog plana Instituta 
za 2018. i projekcija plana za 2019. i 2020. godinu. Naposljetku, ravnatelj je Upravno vijeće 
izvijestio o najvažnijim aktivnostima i događajima na Institutu u razdoblju od protekle 
sjednice UV-a. 

Ad. 4. Izvješće Povjerenstva u postupku izbora na znanstveno radno mjesto znanstveni  
           savjetnik  
Stručno povjerenstvo u sastavu: dr. sc. Marie-Élise Zovko, dr. sc. Davor Pećnjak i dr. sc. 
Stipe Kutleša podnijelo je izvještaj o izboru jednog pristupnika na znanstveno radno mjesto 
znanstveni savjetnik (prvi izbor) za koji smo od MZO-a dobili suglasnost 2. 3. 2017. Na 
natječaj su pristigle tri molbe. S obzirom na to da niti jedan od pristupnika nije imao proveden 
izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika, Institut je pokrenuo postupak izbora za sva 
tri pristupnika. Odlukom Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti – polje 
filozofije i teologije samo je jedan pristupnik izabran u znanstveno zvanje znanstvenog 
savjetnika. Radi se o Pavelu Gregoriću koji jedini ispunjava sve opće i posebne uvjete tražene 
u natječaju. Povjerenstvo smatra da bi dr. sc. Pavel Gregorić svojim radom i sposobnostima 
značajno pridonio znanstvenom radu Instituta, te predlaže Znanstvenom vijeću da dr. sc. 
Pavela Gregorića izabere na znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika. 

Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 

Prijedlog povjerenstva stavljen je na glasanje i prihvaćen s dva suzdržana glasa. 
 
Ad. 5. Imenovanje Povjerenstva za provođenje dijela izbora u znanstveno zvanje  
          znanstveni suradnik za dr. sc. Brunu Pušića 
Na natječaj raspisan za izbor pristupnika na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika 
pristiglo je osam molbi. Jedan od pristupnika, Bruno Pušić, nema zvanje znanstvenog 
suradnika, pa je povjerenstvo odlučilo da se za njega pokrene postupak izbora u skladu s čl. 
40. st. 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Znanstveno vijeće treba 
izabrati stručno povjerenstvo za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika Bruna 
Pušića. Prijedlog da u povjerenstvo uđu: dr. sc. Martino Rossi Monti, znanstveni suradnik, dr. 
sc. Luka Boršić, viši znanstveni suradnik i prof. dr. sc. Nenad Smokrović, redoviti profesor 
stavljen je na glasanje i prihvaćen s jednim suzdržanim glasom. 

Ad. 6. Usvajanje Strateškog programa znanstvenih istraživanja na Institutu za filozofiju  
          za razdoblje od 2018. do 2022. godine 
Povjerenstvo za izradu Strateškog programa uputilo je svim znanstvenicima verziju programa 
radi davanja primjedbi i prijedloga. Ista verzija dostavljena je na raspravu članovima UV-a 
koji su pozitivno ocijenili prijedlog strategije i dali svoje primjedbe i prijedloge. Povjerenstvo 
je usvojilo primjedbe i prijedloge UV-a i tu ispravljenu i dopunjenu verziju dostavlja na 
Znanstveno vijeće.  



Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 

Prijedlog Strateškog programa znanstvenih istraživanja stavljen je na glasanje i jednoglasno 
prihvaćen. 

Ad. 7. Izbor recenzenata za ocjenu Strateškog programa znanstvenih istraživanja na  
           Institutu za filozofiju za razdoblje od 2018. do 2022. godine 
Za recenzente Strateškog programa predloženi su: 

Prof. dr. sc. Marko Uršić i izv. prof. dr. sc. Luka Malatesti.  

Prijedlog povjerenstva stavljen je na glasanje i prihvaćen s dva suzdržana glasa. 
 
Ad. 8. Izbor člana ZV Instituta za filozofiju za člana Upravnog vijeća Instituta za  
           filozofiju 
Dr. sc. Ivana Skuhala Karasman predložena je kao predstavnica  ZV-a u Upravno vijeće 
Instituta za filozofiju na mandat od dvije godine. 

Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 

Ad. 9. Prijedlog Povjerenstva za izdavačku djelatnost za izdavanje knjige Filozofkinje u  
          Hrvatskoj (ur. L. Boršić i I. Skuhala Karasman) 
Povjerenstvo za izdavačku djelatnost predlaže ZV-u da objavi zbornik Filozofkinje u 
Hrvatskoj urednika L. Boršića i I. Skuhala Karasman. Zbornik sadrži tekstove s istoimenog 
simpozija koji je održan od 7. do 9. prosinca 2016. godine na Institutu. 
Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 10. Imenovanje članova uredništva časopisa Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske  
            baštine 
Prijedlog: Ivica Martinović, glavni i odgovorni urednik; Ivana Skuhala Karasman, izvršna 
urednica; ostali članovi uredništva: Erna Banić-Pajnić, Pavo Barišić, Mihaela Girardi-
Karšulin, Snježana Husić, Mijo Korade, Srećko Kovač, Stipe Kutleša, Draženko Tomić, 
Snježana Paušek-Baždar, Petar Šegedin, Igor Škamperle, Dario Škarica i Elisabeth von 
Erdmann. 

Otvorena je diskusija: 

D. Pećnjak smatra da se u zadnje vrijeme kolega Korade pokazao kao nekooperativna osoba 
pa čak i zlonamjerna. 

P. Barišić zatražio je od D. Pećnjaka objašnjenje jer su na račun Mije Koradea izrečene 
optužbe. 

Više nije bilo pitanja, te je prijedlog za članove Uredništva časopisa Prilozi za istraživanje 
hrvatske filozofske baštine stavljen na glasanje i prihvaćen s pet suzdržanih glasova. 

Ad. 11. Razno 



a) Ravnatelj je zamolio znanstvenike koji rade na nižem znanstvenom radnom mjestu od 
njihovog znanstvenog zvanja u koje su izabrani, da mu jave ispunjavaju li uvjete za 
napredovanje na više znanstveno radno mjesto. 

b) Obavijest da će se 18. i 19. listopada 2017. na Institutu održati znanstveni skup Politics and 
Morality. 

 

Dovršeno u 11,45 

 

Zapisničar      Predsjednik Znanstvenog vijeća Instituta 

 

Sanja Berger-Tilić     Dr. sc. Davor Pećnjak 

 

  

 

 
 
 


