
 
 
 

Broj: 337-34/11.2017. 
Zagreb, 22. studenoga 2017. 
 

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

srijedu, 22. studenoga 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. Pavel Gregorić, znanstveni 
savjetnik; 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. 
Petar Šegedin, viši znanstveni suradnik; dr. sc. Marie-Élise Zovko, znanstvena savjetnica. 
Odsutni: dr. sc. Zdravko Radman, znanstveni savjetnik (isprika); dr. sc. Dario Škarica,   
znanstveni savjetnik (isprika); dr. sc. Jure Zovko, znanstveni savjetnik (isprika) 
Zapisničar: Sanja Berger-Tilić 
Predsjednik ZV-a pozdravlja sve prisutne i utvrđuje postojanje kvoruma za pravovaljano 
donošenje odluka. 
Predsjednik ZV-a pozdravio je novog člana ZV-a Instituta i novog zaposlenika Instituta dr. sc. 
Pavela Gregorića i poželio mu dobrodišlicu. 
Predložen je sljedeći dnevni red: 

1. Ovjera zapisnika 157. sjednice Znanstvenog vijeća održane 4. listopada 2017. 
2. Obavijesti ravnatelja 
3. Izvješće Povjerenstva za provođenje dijela izbora u znanstveno zvanje znanstveni 

suradnik za dr. sc. Brunu Pušića 

4. Pokretanje postupka reizbora na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik za dr. 
sc. Borisa Kožnjaka 

5. Rasprava o sudjelovanju Instituta za filozofiju u izvođenju doktorskog studija 

6. Rasprava o prijedlozima za održavanje znanstvenih skupova na Institutu za filozofiju 
u 2018. godini 

7. Rasprava o raspisanom natječaju Hrvatske zaklade za znanost 

8. Rasprava o prijedlogu za ustanovljavanjem nagrade za najbolje studentske radove iz 
filozofije 

9. Imenovanje novog člana uredništva časopisa Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske 
baštine 



10. Razno 
Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad. 1.  Ovjera zapisnika 157. sjednice Znanstvenog vijeća održane 4. listopada 2017. 
Zapisnik 157. sjednice Znanstvenog vijeća prihvaćen je jednoglasno. 
Ad. 2. Obavijesti ravnatelja 
1) 4. 10. 2017. potpisan je ugovor o radu na neodređeno vrijeme na znanstvenom radnom 
mjestu znanstvenog savjetnika s dr. sc. Pavelom Gregorićem 
2) 6. 10. 2017. na MZO smo poslali zahtjev s traženjem suglasnosti za raspisivanje natječaja 
za napredovanje sa znanstvenog radnog mjesta znanstveni suradnik na znanstveno radno 
mjesto viši znanstveni suradnik 
3) 6. 10. 2017. i 10. 11. 2017. na MZO smo poslali požurnice s molbom da nam odgovore na 
traženje suglasnosti za produljenje radnog odnosa nakon navršenih 65 godina života za 
Damira Barbarića i Zdravka Radmana. Od MZO-a smo dobili suglasnosti 15. 11. 2017. za oba 
znanstvenika u trajanju od godine dana, odnosno do 31. 12. 2018. 
4) 9. 10. 2017. uputili smo molbe za izradu recenzije Strateškog programa Instituta za 
razdoblje 2018 – 2022. Marku Uršiču i Luci Malatestiju. 30. 10. 2017. Umjesto Marka Uršiča, 
molbu za izradu recenzije Strateškog programa poslali smo Andreju Uleu. Recenziju od A. 
Ulea primili smo 30. 10. 2017. a L. Malatestija 15. 11. 2017. Obje su recenzije pozitivne i 
pohvalne. 
5) 17. 10. 2017. na MZO smo poslali izvješće o radu i suradnji Instituta s Upravnim vijećem 
Instituta  
6) 20. 10. 2017. Kristini Koščević poslali smo obavijest o prestanku radnog odnosa na 
Institutu s 31. 10. 2017. 
7) 25. 10. 2017. na MZO smo ponovo uputili molbu za izdavanje suglasnosti za raspisivanje 
natječaja za dva znanstvena radna mjesta – napredovanje, međutim do danas nismo dobili 
odgovor 
8) 2. 11. 2017. od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje dobili smo Rješenje o prekidu 
roditeljskog dopusta Maje Šoštarić, koja se s 1. 11. 2017. vratila na posao 
9) 10. 11. 2017. od Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti, polja filozofije i 
teologije dobili smo „objašnjenje procedure izbora u znanstvena zvanja“, koje smo uputili 
povjerenstvu za izbor Bruna Pušića u znanstveno zvanje ZS 
10) 14. 11. 2017. od gospođe Jukić iz MZO dobili smo obavijest o objavi rezultata Javnog 
poziva o sufinanciranju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u 2017. godini, kao i 
podsjetnik o obvezi podnošenja financijskog izvješća o namjenski utrošenim sredstvima MZO 
dodijeljenim za izdavanje knjiga i časopisa. Dobili smo sredstva za sve tri prijavljene knjige.  
11) 15. 11. 2017. od Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, 
Područnog znanstvenog vijeća za humanističke znanosti, dobili smo dopis s traženjem 
dostave dokumentacije za reviziju kategorizacije časopisa 
12)17. 11. 2017. potpisali smo ugovor o komisijskoj prodaji knjiga s Dominović d. o. o. iz 
Zagreba 
13) Ravnatelj je svim znanstvenicima uputio dopis s molbom za uvrštavanje radova u 
repozitorij Instituta. 
 



Ad. 3. Izvješće Povjerenstva za provođenje dijela izbora u znanstveno zvanje znanstveni  
suradnik za dr. sc. Brunu Pušića 
Povjerenstvo u sastavu: dr. sc. Luka Boršić, dr. sc. Martino Rossi Monti i prof. dr. sc. Nenad 
Smokrović podnijelo je izvješće koje je usmeno obrazložio M. Rossi Monti. Povjerenstvo je 
utvrdilo da pristupnik Bruno Pušić ima ukupno 18,77 boda, što nadmašuje potrebnih 16 
bodova, da zadovoljava sve propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstveni 
suradnik u području humanističkih znanosti, polje filozofije, te predlaže Matičnom odboru da 
pristupnika Bruna Pušića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika prema svojim 
zakonskim ovlastima. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Predsjednik ZV-a stavio je na glasanje: prihvaća li se izvješće Povjerenstva za izbor Bruna 
Pušića u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u području humanističkih znanosti, polje 
filozofije? 
Izvješće Povjerenstva prihvaćeno je jednoglasno. 
 
Ad. 4. Pokretanje postupka reizbora na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik 
za dr. sc. Borisa  Kožnjaka 
B. Kožnjak je u Institutu 17. siječnja 2013. godine raspoređen na znanstveno radno mjesto 
znanstvenog suradnika, s rokom od pet godina za reizbor ili izbor na više znanstveno radno 
mjesto. Dostavio je ZV-u molbu za pokretanje postupka reizbora na znanstveno radno mjesto 
znanstvenog suradnika. 
U skladu s čl. 52 Statuta Instituta za filozofiju, predloženo je povjerenstvo za reizbor B. 
Kožnjaka na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika: 

1. Dr. sc. Stipe Kutleša (znanstveni savjetnik) 
2. Dr. sc. Damir Barbarić (znanstveni savjetnik)  
3. Doc. dr. sc. Tihomir Vukelja (docent) 

Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 5. Rasprava o sudjelovanju Instituta za filozofiju u izvođenju doktorskog studija 
Ravnatelj Instituta navodi kako smo u prethodnom Strateškom planu kao i u novom 
Strateškom planu za razdoblje 2018-2022. sudjelovanje Instituta u izvođenju doktorskog 
studija naveli kao jedan od glavnih ciljeva našeg rada, a i čl. 10 Statuta Instituta spominje 
nastavnu djelatnost. Stoga predlaže da se započne rasprava o načinima uključivanja Instituta u 
visokoškolsku nastavu. 
Otvorena je diskusija. U diskusiji su sudjelovali: Marie-Élise Zovko, Filip Grgić, Damir 
Barbarić, Petar Šegedin, Pavel Gregorić, Martino Rossi Monti, Srećko Kovač, Davor Pećnjak. 
U diskusiji je istaknuto da je vrijeme da se krene u pripremu opcija i mogućnosti za 
sudjelovanje Instituta u izvođenju doktorskog, ali i diplomskog studija. Istaknuta je potreba 
orijentiranja  prema međunarodnom doktorskom studiju.  
Nakon diskusije prihvaćen je prijedlog ravnatelja da mu se u naredna dva tjedna pismeno 
dostave konkretni prijedlozi i ideje, a on će do sljedeće sjednice ZV-a pripremiti izvještaj.  

Ad. 6. Rasprava o prijedlozima za održavanje znanstvenih skupova na Institutu za   
filozofiju u 2018. godini 
Prijedloge naslova za održavanje znanstvenih skupova u 2018. godini dostavili su: 



Pavel Gregorić: a) Pojam svijeta: filozofske, kulturološke i prirodoznanstvene perspektive 
                        b) Fake news: filozofsko i psihološko promišljanje poluistine i 
Martino Rossi Monti: Between Nature and Culture: current trends in the study of emotions, u 
suorganizaciji s HAZU.  
Otvorena je diskusija. U diskusiji su sudjelovali: Marie-Élise Zovko, Filip Grgić, Damir 
Barbarić.  
Zaključeno je da će se u 2018. godini kao glavni skup u prosincu održati Pojam svijeta: 
filozofske, kulturološke i prirodoznanstvene perspektive. S obzirom na to da se planira u 
suorganizaciji s HAZU, skup Between Nature and Culture: current trends in the study of 
emotions može se organizirati u listopadu. Fake news: filozofsko i psihološko promišljanje 
poluistine može se održati u obliku tribine. 
Za članove organizacijskog odbora za glavni skup predloženi su: Pavel Gregorić, Damir 
Barbarić i Tvrtko Jolić, što je prihvaćeno jednoglasno. 
Za članove u organizacijski odbor skupa Between Nature and Culture: current trends in the 
study of emotions predloženi su Martino Rossi Monti i Ivana Skuhala Karasman, što je 
prihvaćeno jednoglasno. 
 
Ad. 7. Rasprava o raspisanom natječaju Hrvatske zaklade za znanost 
Ravnatelj je 3. studenog 2017. uputio svim znanstvenicima dopis s obaviješću da je Hrvatska 
zaklada za znanost objavila natječaj za „Istraživačke projekte“ za 2018. godinu.  
Na Institutu se trenutno izvode tri istraživačka projekta Hrvatske zaklade za znanost, a dva 
uspostavna projekta prijavljena su na natječaj otvoren prije nekoliko mjeseci. S obzirom na to 
da na Institutu trinaest znanstvenika sudjeluje u nekim od projekata Zaklade, dok sedam 
znanstvenika nisu suradnici ni na kojem znanstvenom projektu, ravnatelj smatra važnim da 
Institut prijavi svoje projekte i na ovom natječajnom roku te da svi znanstvenici budu 
uključeni u neki znanstveni projekt. 

Ad. 8. Rasprava o prijedlogu za ustanovljavanjem nagrade za najbolje studentske 
radove iz filozofije 
Prošle smo godine u sklopu obilježavanja 50. obljetnice Instituta raspisali natječaj za dodjelu 
nagrade za najbolji studentski rad iz filozofije. I brojem i kvalitetom prijava na natječaj 
možemo biti zadovoljni. Ravnatelj predlaže da Institut ustanovi trajnu godišnju nagradu za 
najbolje studentske radove. Smatra to odličnim načinom promidžbe Instituta u javnosti, kao i 
prikladnim načinom manifestacije naše zainteresiranosti za razvoj visokoškolskog 
obrazovanja iz filozofije u Hrvatskoj. Predlaže da se godišnje dodijele tri nagrade: za najbolji 
rad studenata preddiplomskog i diplomskog studija, za najbolji rad studenata doktorskog 
studija i za najbolji studentski rad iz područja povijesti hrvatske filozofije. Predlaže, nadalje, 
da rok za prijavu radova bude 1. travnja za tekuću školsku godinu, a da se dobitnicima 
nagrade dodijele prigodom obilježavanja Dana Instituta, 27. lipnja. ZV može imenovati 
Povjerenstvo za dodjelu nagrade, koje će sastaviti propozicije natječaja, odrediti visinu i vrstu 
nagrade, ocjenjivati radove te ZV-u predlagati dobitnike. Mandat Povjerenstva mogao bi 
trajati dvije godine, s mogućnošću reizbora. 
Otvorena je diskusija. U diskusiji su sudjelovali: B. Kožnjak, F. Grgić, D. Barbarić, M.-É 
Zovko, D. Pećnjak. 



Većina se složila s idejom B. Kožnjaka da se pokušaju pronaći sponzori. 
Predsjednik ZV-a stavlja na glasanje: 
1. Tko je za prijedlog ravnatelja da se ustanovi trajna godišnja nagrada za najbolje studentske 
radove? 
Prijedlog je prihvaćen s jednom glasom protiv. 
2. Jeste li za to da Povjerenstvo za dodjelu nagrade čine: Boris Kožnjak, Filip Grgić, Marie-
Élise Zovko, Erna Banić-Pajnić i Ivana Skuhala Karasman? 
Prijedlog je prihvaćen s dva suzdržana glasa. 
 
Ad. 9. Imenovanje novog člana uredništva časopisa Prilozi za istraživanje hrvatske  
 filozofske baštine 
Glavni i odgovorni urednik časopisa Prilozi Ivica Martinović uputio je ZV-u molbu za 
razrješenjem Srećka Kovača kao člana uredništva Priloga koji je dao ostavku i predložio da 
se umjesto njega imenuje Vladimir Lončarević, naslovni docent na Fakultetu filozofije i 
religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. 
Otvorena je diskusija. D. Barbarić smatra da ZV ne bi smjelo samo primiti na znanje da je S. 
Kovač odustao od članstva u uredništvu Priloga, već da bi bilo dobro da on svoju ostavku 
obrazloži, ako, naravno, to smatra potrebnim. Smatra također da prijedlog I. Martinovića ne 
sadrži dovoljno podataka o novopredloženom članu Vladimiru Lončareviću. Predložio je da 
se danas ne donese odluka o razrješenju i imenovanju člana u uredništvo Priloga, već da se 
zamoli glavnog i odgovornog urednika da proširi svoje obrazloženje. I. Skuhala Karasman ne 
slaže se s odgađanjem imenovanja novog člana jer Prilozi moraju funkcionirati dalje. S. 
Kovač smatra da je prijedlog glavnog i odgovornog urednika dobar i da nema razloga zašto se 
danas njegov prijedlog ne bi prihvatio jer je u skladu sa Statutom Instituta. 
Predsjednik ZV-a stavlja na glasanje: 
1. Prihvaćate li ostavku Srećka Kovača na člana uredništva Priloga? 
Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 
2. Prihvaćate li prijedlog da Vladimir Lončarević bude novi član uredništva Priloga? 
Prijedlog nije prihvaćen sa suzdržanih 10 glasova.  
 
Ad. 10. Razno 
a) 24. 11. 2017. bit će održan kolokvij u okviru projekta HRZZ Free Will, Causality and 
Luck: Filip Grgić, Aristotel o deliberaciji i kontingentnosti. 
b) S. Kutleša predložio je da ZV raspravi o prijedlozima nacionalnih kurikuluma za predmete 
Filozofija, Logika i Etika. Dogovoreno je da će ravnatelj članovima ZV-a poslati poveznice 
na kojima se nalaze ti kurikulumi, a znanstvenici će svoje prijedloge, prigovore, mišljenja itd. 
dostaviti pismenim putem do 13. 12. 2017. radi pripreme rasprave. 
c) Predsjednik ZV-a podsjetio je mentore i asistente da do 30. 11. 2017. pošalju svoje ocjene 
odnosno izvješća o radu mentora odnosno asistenata. 
Dovršeno u 13,05 

Zapisničar      Predsjednik Znanstvenog vijeća Instituta 

Sanja Berger-Tilić     Dr. sc. Davor Pećnjak 


