
 
 
 

Broj: 401-41/12.2017. 
Zagreb, 29. prosinca 2017. 
 

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

srijedu, 20. prosinca 2017. s početkom u 11,00 sati. 
 

Prisutni: dr. sc. Erna Banić-Pajnić, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju; dr. sc. Damir 
Barbarić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju; dr. sc. Pavo Barišić, znanstveni savjetnik u 
trajnom zvanju; 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 u trajnom zvanju; 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 u trajnom zvanju (isprika); dr. sc. 
Dario Škarica, anstveni savjetnik (isprika); dr. sc. Jure Zovko, znanstveni savjetnik u trajnom 
zvanju (isprika) 
Zapisničar: Sanja Berger-Tilić 
 

Predsjednik ZV-a konstatira da je od 21 člana ZV-a prisutno 18 te utvrđuje postojanje 
kvoruma za pravovaljano donošenje odluka. 

Predložen je sljedeći Dnevni red: 

1. Ovjera zapisnika 158. sjednice Znanstvenog vijeća održane 4. listopada 2017. 
2. Obavijesti ravnatelja 
3. Izvještaj sa sjednice Upravnog vijeća održane 7. prosinca 2017. 
4. Prihvaćanje prijedloga projekata radi prijave na natječaj HRZZ 
5. Rasprava o sudjelovanju Instituta za filozofiju u izvođenju doktorskog studija 
6. Razmatranja izvješća o radu asistenata u 2017. godini 
7. Razmatranja izvješća asistenata o radu mentora u 2017. godini 
8. Davanje prethodnog mišljenja o Pravilniku o ustroju radnih mjesta  
9. Izvješće Povjerenstva za reizbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik za 

dr. sc. Borisa Kožnjaka 
10. Razno 

  
Poslije 10. točke dnevnog reda sjednica će se nastaviti uz nazočnost članova Upravnog vijeća 
Instituta u 13,00 sati.  



1. Ovjera Zapisnika 3. sjednice Upravnog vijeća održane 7. prosinca 2017. 
2. Usvajanje Pravilnika o ustroju radnih mjesta 
3. Izvješće ravnatelja Instituta za 2017. godinu 
4. Razno 

 
Ad. 1. Ovjera zapisnika 158. sjednice Znanstvenog vijeća održane 4. listopada 2017. 
Zapisnik je usvojen jednoglasno. 
 
Ad. 2. Obavijesti ravnatelja 
1) 30. 11. 2017. od MZO smo primili odluku o financijskoj potpori izdavanju Priloga za 
istraživanje hrvatske filozofske baštine u iznosu od 58.000,00 kn 
2) 1. 12. 2017. ravnatelj je donio Odluku o prestanku radnog odnosa istekom ugovora o radu 
radi odlaska u mirovinu za dr. sc. Ernu Banić-Pajnić 
3) 1. 12. 2017. Matičnom odboru za polja filozofije i teologije poslali smo materijale za izbor 
Brune Pušića u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika 
4) 6. 12. 2017. potpisali smo ugovor o suizdavanju knjige Božje postojanje i Božji atributi s 
Udrugom za promicanje filozofije 
5) 6. 12. 2017. raspisan je natječaj za dodjelu nagrade za najbolji studentski rad iz filozofije za 
šk. god. 2017/2018.  
6) 7. 12. 2017. od Hrvatske zaklade za znanost dostavljen nam je na potpis ugovor o dodjeli 
sredstava za uspostavni projekt Šteta, namjere i odgovornost voditelja Mateja Sušnika 
7) 8. 12. 2017. od Hrvatske zaklade za znanost dostavljen nam je na potpis ugovor o dodjeli 
sredstava za uspostavni projekt Hrvatske filozofkinje u europskom kontekstu voditelja Luke 
Boršića 
8) 8. 12. 2017. ravnatelj je donio odluku o popisu imovine i obveza te osnivanju povjerenstva 
za popis imovine i obveza 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 

Ad. 3. Izvještaj sa sjednice Upravnog vijeća održane 7. prosinca 2017. 
Ivana Skuhala Karasman podnijela je izvješće sa sjednice Upravnog vijeća. Sjednica je imala 
tri točke dnevnog reda: Ovjera zapisnika prethodne sjednice, Rasprava o Pravilniku o ustroju 
radnih mjesta Instituta za filozofiju i Razno. Ravnatelj je izradio tekst Pravilnika i dao ga na 
raspravu UV-u. Članovi UV-a imali su nekoliko formalnih primjedbi na Pravilnik, koje su 
bile usvojene i zaključeno je da će se o prihvaćanju Pravilnika glasati nakon pribavljenog 
mišljenja ZV-a. Pod točkom Razno Tvrtko Jolić je postavio pitanje akademiku Ježiću zašto 
Institut za filozofiju od HAZU nikada nije dobio financijska sredstva za održavanje 
znanstvenih skupova. Akademik Ježić je odgovorio da to ovisi o razredu kojem se podnosi 
molba, u ovom slučaju Razredu za društvene znanosti, a on nažalost nije član tog razreda. 

Ad. 4. Prihvaćanje prijedloga projekata radi prijave na natječaj HRZZ 
Prijedloge za prijavu projekata na natječaj Hrvatske zaklade za znanost dostavili su Pavo 
Barišić i Pavel Gregorić. 
Pavo Barišić: Nastavljamo rad na projektu voditeljice dr. sc. Erne Banić-Pajnić „Hrvatska 
filozofija i znanost u europskom kontekstu od 12. do 20. stoljeća“ s novim naslovom, 



„Temeljni prinosi hrvatske filozofije i znanosti europskoj kulturi“. Istraživačku smo skupinu 
proširili, tako da na projektu sudjeluje 11 suradnika. Projekt ima zadaću istražiti sastavnice 
europskog identiteta i kulture u vidu prepoznatljivih filozofskih i znanstvenih prinosa. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Predsjednik ZV-a stavlja na glasanje: prihvaćamo li prijedlog projekta voditelja Pave Barišića 
„Temeljni prinosi hrvatske filozofije i znanosti europskoj kulturi“? 
Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 
Pavel Gregorić predlaže projekt „Hrvatski renesansni aristotelizam: nova era u mišljenju 
prošlosti“, koji će se fokusirati na filozofsku i filološku analizu dvaju aristotelovskih tekstova 
Antuna Mede, triju tekstova Nikole Vitova Gučetića i jednog teksta Matije Frkića, s ciljem 
približavanja hrvatske filozofske baštine inozemnoj publici. Projektnu istraživačku skupinu 
čini pet suradnika. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Predsjednik ZV-a stavlja na glasanje: prihvaćamo li prijedlog projekta voditelja Pavela 
Gregorića „Hrvatski renesansni aristotelizam: nova era u mišljenju prošlosti“? 
Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 5. Rasprava o sudjelovanju Instituta za filozofiju u izvođenju doktorskog studija 
Svoja mišljenja u vezi sa sudjelovanjem Instituta u izvođenju doktorskog studija poslali su 
Pavel Gregorić, Srećko Kovač i Petar Šegedin. Njihova mišljenja i prijedlozi se nadopunjuju i 
zapravo govore isto: da studij treba imati međunarodni karakter, da bi kao mjesto za 
realizaciju studija trebao biti Dubrovnik, kao partneri se spominju sveučilišta u Budimpešti, 
Tübingenu, Pragu i Varšavi. Srećko Kovač je predložio da se studij ustroji modularno.  
Otvorena je diskusija. U diskusiji su sudjelovali: Davor Pećnjak, Petar Šegedin, Filip Grgić, 
Damir Barbarić, Srećko Kovač, Pavel Gregorić, Marie-Élise Zovko, Luka Boršić, Pavo 
Barišić. 
Istaknuto je: da treba vidjeti koliko je znanstvenika s Instituta zainteresirano za sudjelovanje u 
doktorskom studiju; da moramo zadovoljiti neke formalne kriterije; da bismo se trebali 
pridružiti nekom od međunarodnih konzorcija; da bi se trebala ispitati razlika između 
standardnih doktorskih studija i združenih studija. Predloženo je da se izabere povjerenstvo sa 
zadaćom da ispita sve mogućnosti i o tome obavijesti Znanstveno vijeće na jednoj od 
sljedećih sjednica.  
U povjerenstvo za izradu prijedloga o sudjelovanju Instituta za filozofiju u izvođenju 
doktorskog studija predloženi su: Pavel Gregorić, Filip Grgić, Petar Šegedin i Srećko Kovač. 
Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno.  
 
Ad. 6. Razmatranja izvješća o radu asistenata u 2017. godini 
Filip Grgić, mentor Anni Kocsis, ocijenio je rad asistentice pozitivnom ocjenom i istaknuo da 
je Anna Kocsis u ove tri godine rada na Institutu ispunila sve svoje obveze na doktorskom 
studiju skupivši sve ETSC bodove te da još treba predati i obraniti svoj doktorat. Napisala je 
dva znanstvena rada i sudjelovala na dva znanstvena skupa u Münchenu i Edinburghu. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Ocjena mentora Filipa Grgića za asistenticu Annu Kocsis stavljena je na glasanje i prihvaćena 
je većinom glasova s dva suzdržana glasa. 



Srećko Kovač, mentor Goranu Lojkiću, ocijenio je rad asistenta pozitivnom ocjenom i 
istaknuo da je Goran Lojkić u 2017. godini nastavio rad na svojoj doktorskoj disertaciji i 14. 
lipnja 2017. predao tekst doktorske disertacije. Sudjelovao je na trima poslijediplomskim 
tečajevima na IUC u Dubrovniku – na dvama s vlastitim izlaganjima – i na jednom 
međunarodnom znanstvenom skupu na IUC u Dubrovniku, također s izlaganjem. Radi na 
svim ostalim predviđenim aktivnostima projekta HrZZ „Logika, pojmovi i komunikacija“. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Ocjena mentora Srećka Kovača za asistenta Gorana Lojkića stavljena je na glasanje i 
prihvaćena je jednoglasno. 
Srećko Kovač, mentor Ivanu Restoviću, ocijenio je rad asistenta pozitivnom ocjenom i 
istaknuo da je Ivan Restović u završnoj fazi poslijediplomskog doktorskog studija na 
Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, predao je prijavu teme doktorskog rada, ima 
prihvaćen pregledni rad za objavu u časopisu Prolegomena, sudjelovao je na 
poslijediplomskom tečaju na IUC u Dubrovniku s izlaganjem, kao i na međunarodnom skupu 
na IUC u Dubrovniku, također s izlaganjem. Radi na svim ostalim predviđenim aktivnostima 
projekta HrZZ „Logika, pojmovi i komunikacija“. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Ocjena mentora Srećka Kovača za asistenta Ivana Restovića stavljena je na glasanje i 
prihvaćena je jednoglasno. 
Davor Pećnjak, mentor Zvonimiru Aniću, ocijenio je rad asistenta pozitivnom ocjenom i 
istaknuo da je Zvonimir Anić u 2017. godini održao dva predavanja, jedno na konferenciji, a 
jedno na znanstvenom skupu, sudjelovao je u ljetnoj školi na IUC u Dubrovniku, zajedno s 
mentorom napisao je znanstveni rad koji je predan časopisu Philosophia i položio je dva 
kolegija na prvoj godini poslijediplomskog doktorskog studija na Hrvatskim studijima 
Sveučilišta u Zagrebu, te se u međuvremenu prebacio na poslijediplomski doktorski studij na 
Sveučilište u Rijeci. Svoje je obveze do sada potpuno i ispravno ispunio. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Ocjena mentora Davora Pećnjaka za asistenta Zvonimira Anića stavljena je na glasanje i 
prihvaćena je jednoglasno. 
 
Ad. 7. Razmatranje izvješća asistenata o radu mentora u 2017. godini. 
Sjednicu je nakratko napustio predsjednik ZV-a Davor Pećnjak koji je mentor Zvonimiru 
Aniću i prepustio vođenje sjednice Luki Boršiću. 
Zvonimir Anić je u izvješću o radu svog mentora Davora Pećnjaka ustvrdio da mentor svoj 
posao obavlja profesionalno, temeljito i savjesno. Rad svog mentora ocijenio je pozitivnom 
ocjenom. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Izvješće i ocjena asistenta Zvonimira Anića o radu mentora Davora Pećnjaka stavljeni su na 
glasanje i prihvaćeni jednoglasno. 
Vođenje sjednice preuzeo je predsjednik Znanstvenog vijeća Davor Pećnjak. 
Anna Kocsis je u izvješću o radu svog mentora Filipa Grgića istaknula da je mentor uvijek 
spreman pomoći i savjetovati, dati podršku u svim njezinim akademskim pothvatima. Rad 
svog mentora Anna Kocsis je ocijenila pozitivnom ocjenom. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 



Izvješće i ocjena asistentice Anne Kocsis o radu mentora Filipa Grgića stavljeni su na 
glasanje i prihvaćeni jednoglasno. 
Goran Lojkić je u izvješću o radu svog mentora Srećka Kovača istaknuo da mentor temeljito 
i savjesno obavlja svoje mentorske dužnosti, da je uvijek spreman pomoći i dati savjete 
vezane uz njegovo znanstveno usavršavanje i napredovanje. Rad svog mentora Goran Lojkić 
ocijenio je pozitivnom ocjenom. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Izvješće i ocjena asistenta Gorana Lojkića o radu mentora Srećka Kovača stavljeni su na 
glasanje i prihvaćeni jednoglasno. 
Ivan Restović je u izvješću o radu svog mentora Srećka Kovača ustvrdio da mentor temeljito 
i savjesno obavlja svoju dužnost mentora, te da je uvijek spreman pomoći u svim poslovima 
vezanim za njegovo znanstveno usavršavanje i napredovanje. Rad svog mentora Ivan 
Restović ocijenio je pozitivnom ocjenom. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Izvješće i ocjena asistenta Ivana Restovića o radu mentora Srećka Kovača stavljeni su na 
glasanje i prihvaćeni jednoglasno. 
 
Ravnatelj Instituta je napomenuo da je ovo prvi puta da se ocjenjuje rad mentora i predložio 
izradu obrasca kojim bi se omogućilo da asistenti dadu temeljitiju ocjenu mentora. 
Predsjednik ZV-a je kazao da će razmisliti o izradi obrasca i predložiti ga na jednoj od 
sljedećih sjednica ZV-a. 
 
Ad. 8. Davanje prethodnog mišljenja o Pravilniku o ustroju radnih mjesta 
Ravnatelj Instituta napominje da Pravilnik o ustroju radnih mjesta donosi UV s prethodno 
pribavljenim mišljenjem ZV-a. UV je razmotrilo prijedlog teksta Pravilnika i dalo formalne 
primjedbe koje su unesene u Pravilnik. Izmjene u Pravilniku odnose se na broj izvršitelja 
znanstvenih i suradničkih radnih mjesta, te radnih mjesta pratećih službi Instituta. 
Pravilnikom se predlaže da se koeficijent oslobođen odlaskom jednog znanstvenika u 
mirovinu 31. 12. 2017. upotrijebi za novo radno mjesto poslijedoktoranda, a ostatak za 
napredovanje znanstvenika koji su izabrani u viša znanstvena zvanja na viša znanstvena radna 
mjesta. Kod pratećih službi izbrisano je radno mjesto „računovodstvenog referenta“ za koje 
nam MZO nikada nije dalo suglasnost.  
Otvorena je diskusija. 
U diskusiji su sudjelovali: Damir Barbarić, Srećko Kovač, Filip Grgić. 
Predloženo je da se u Pravilniku ostavi radno mjesto računovodstvenog referenta. 
Stavljeno je na glasanje: Znanstveno vijeće daje Upravnom vijeću mišljenje da prihvati 
prijedlog Pravilnika o ustroju radnih mjesta s jednom izmjenom: da se u Pravilniku ostavi 
radno mjesto „računovodstveni referent“. 
Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 9. Izvješće Povjerenstva za reizbor na znanstveno radno mjesto znanstveni  
      suradnik za dr. sc. Borisa Kožnjaka 
Povjerenstvo u sastavu: Stipe Kutleša, Damir Barbarić i Tihomir Vukelja podnijelo je 
pismeno izvješće o reizboru Borisa Kožnjaka na radno mjesto znanstveni suradnik. 



Pismeno izvješće obrazložio je Stipe Kutleša. 
Boris Kožnjak je na radno mjesto znanstvenog suradnika raspoređen 17. siječnja 2013. U 
proteklih pet godina objavio je radove koji i po broju i kvaliteti zadovoljavaju uvjete koji se 
zahtijevaju od djelatnika na znanstvenom radnom mjestu znanstvenog suradnika. Time se 
dokazuje kontinuitet rada i kvaliteta koja se očekuje od zaposlenika u znanstvenoistraživačkoj 
ustanovi. Povjerenstvo predlaže Znanstvenom vijeću Instituta da Borisa Kožnjaka reizabere 
na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika u Institutu.  
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Predsjednik ZV-a stavio je na glasanje prijedlog Povjerenstva da se Borisa Kožnjaka 
reizabere na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika. 
Prijedlog Povjerenstva prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad. 10. Razno 
1) Predsjednik ZV-a je povodom odlaska u mirovinu s 1. 1. 2018. zahvalio u kolegici Erni 
Banić-Pajnić na njezinom znanstvenom radu u Institutu. 

2) Predsjednik ZV-a poželio je svim zaposlenicima Instituta sretan Božić i novu 2018. godinu 

3) Ravnatelj je izvijestio da nitko nije dostavio svoj prijedlog u vezi kurikuluma za filozofiju, 
etiku i logiku, te ta točka nije uvrštena u dnevni red ove sjednice ZV-a 

4) 14-15. prosinca 2017. u organizaciji Instituta održana je konferencija pod naslovom „Što je 
ljepota?“. Organizacijski odbor (Petar Šegedin, Martino Rossi Monti i Davor Pećnjak) smatra 
da je odaziv iz inozemstva i Hrvatske bio jako dobar, te da je konferencija uspjela. 

5) Obavijest da je u tisku knjiga Filozofkinje u Hrvatskoj  

6) Obavijest da su urednici Priloga (Ivica Martinović) i Croatian Journal of Philosophy 
(Tvrtko Jolić) Agenciji za znanosti i visoko obrazovanje, Područnom znanstvenom vijeću za 
humanističke znanosti poslali dokumentaciju za reviziju kategorizacije časopisa 
 

Dovršeno u 12,55 

Zapisničar       Predsjednik Znanstvenog vijeća 

 

Sanja Berger-Tilić      dr. sc. Davor Pećnjak 

Nakon što su se članovima ZV-a u 13,00 sati priključili i članovi UV-a (izv. prof. dr. sc. Ante 
Periša, dr. sc. Ivana Skuhala Karasman i dr. sc. Tvrtko Jolić, bez odsutnih: akademika 
Mislava Ježića i prof. dr. sc. Ivana Kopreka), nastavljena je zajednička sjednica Znanstvenog i 
Upravnog vijeća Instituta za filozofiju. 
Vođenje 4. sjednice UV-a preuzeo je izv. prof. dr. sc. Ante Periša, predsjednik, i pozdravio 
sve prisutne te konstatirao kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. 
Predložen je sljedeći dnevni red: 



1. Ovjera zapisnika 3. sjednice UV održane 7. prosinca 2017. 
2. Usvajanje Pravilnika o ustroju radnih mjesta  
3. Izvješće ravnatelja Instituta za 2017. godinu 
4. Razno 
5. Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 

 
Ad. 1. Ovjera zapisnika 3. sjednice UV održanje 7. prosinca 2017. 
Zapisnik je prihvaćen jednoglasno 
 
Ad. 2. Usvajanje Pravilnika o ustroju radnih mjesta 
ZV daje UV-u mišljenje da prihvati prijedlog Pravilnika o ustroju radnih mjesta s jednom 
izmjenom: da se u Pravilniku ostavi radno mjesto „računovodstveni referent“ s naznakom „0 
izvršitelja“. 
S obzirom na to da je UV već razmotrilo tekst Pravilnika o ustroju radnih mjesta, predsjednik 
je dao na glasanje: Prihvaćamo li tekst Pravilnika o ustroju radnih mjesta s izmjenom koju je 
predložilo ZV? 
Tekst Pravilnika o ustroju radnih mjesta prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad. 3. Izvješće ravnatelja Instituta za 2017. godinu 
Ravnatelj je iznio osnovne podatke o radu Instituta u 2017. godini. Posebno se osvrnuo na 
znanstvene publikacije, sudjelovanja na znanstvenim skupovima, projekte, organizaciju 
znanstvenih skupova i predavanja, izdavačku djelatnost, kadrovsku i financijsku situaciju. 
Istaknuo je da su znanstvenici do sredine prosinca ukupno objavili 50 znanstvenih radova, što 
je više nego u 2016. godini, ali i da su radovi neravnomjerno raspoređeni po znanstveniku. 
Zaposlenici Instituta su 2017. sudjelovali na 74 znanstvena skupa, što je dosta više nego 
prethodne godine (55). Ukupni podaci bit će, kao i prošle godine, objavljeni na mrežnoj 
stranici Instituta. Ostali su, kao i prethodnih godina, problemi s kojima smo i dalje suočeni: 
nepostojanje europskih projekata koji se izvode na Institutu te izdvojenost Instituta iz sustava 
visokog obrazovanja. Kao najvažnije zadaće za sljedeću godinu izdvojeni su: rad na Povijesti 
hrvatske filozofije, uključivanje Instituta u izvođenje poslijediplomskoga doktorskog studija, 
provođenje usvojene Strategije te uključivanje u europske projekte. 
Otvorena je rasprava.  
Ante Periša postavio je pitanje posjećenosti skupova, na što je ravnatelj odgovorio da su 
skupovi dobro posjećeni. 
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