
1 
 

 
 
 

Broj: 56-6/01.2018. 
Zagreb, 24. siječnja 2018. 
 

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

srijedu, 24. siječnja 2018. s početkom u 11,00 sati. 
 

Prisutni: 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. Boris Kožnjak, 
znanstveni suradnik; dr. sc. Stipe Kutleša, znanstveni savjetnik; dr. sc. Davor Pećnjak, 
znanstveni savjetnik; Ivan Restović, asistent; dr. sc. Ivana Skuhala Karasman, znanstvena 
suradnica; dr. sc. Matej Sušnik, znanstveni suradnik; dr. sc. Marie-Élise Zovko, znanstvena 
savjetnica. 
Odsutni: dr. sc. Zdravko Radman, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (službeni put); dr. 
sc. Dario Škarica, znanstveni savjetnik (isprika); dr. sc. Jure Zovko, znanstveni savjetnik u 
trajnom zvanju (isprika); dr. sc. Martino Rossi Monti, znanstveni suradnik (isprika); dr. sc. 
Petar Šegedin, viši znanstveni suradnik (isprika); dr. sc. Srećko Kovač, znanstveni savjetnik u 
trajnom zvanju (isprika). 
Zapisničar: Sanja Berger-Tilić 
 

Predsjednik ZV-a konstatira da je od 20 članova ZV-a prisutno 14 te utvrđuje postojanje 
kvoruma za pravovaljano donošenje odluka. 

Predložen je sljedeći Dnevni red: 

1. Ovjera zapisnika 159. sjednice Znanstvenog vijeća održane 20. prosinca 2017. 
2. Obavijesti ravnatelja 
3. Molba dr. sc. Borisa Kožnjaka za pokretanje izbora u znanstveno zvanje višeg 

znanstvenog suradnika 
4. Razmatranja izvješća o radu znanstvenika u 2017. godini 
5. Razmatranje izvješća o radu časopisa u izdanju Instituta za 2017. godinu 
6. Ustrojavanje povjerenstva za praćenje provedbe Strategije i osiguranje kvalitete 

znanstvenoistraživačkog rada 
7. Izrada pravilnika o osiguranju kvalitete znanstvenoistraživačkog rada 
8. Organizacija javnih predavanja, tribina i okruglih stolova na Institutu 
9. Davanje suglasnosti za traženje suglasnosti od MZO-a za zapošljavanje na suradničko 

mjesto poslijedoktoranda i za napredovanje četiriju znanstvenika na više znanstveno 
radno mjesto 

10. Imenovanje članova Povjerenstva za dodjelu nagrada za znanstvenu izvrsnost 
11. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o nagradama za znanstvenu izvrsnost u Institutu 

za filozofiju 
12. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena 

radna mjesta 
13. Prijedlozi za predlaganje kandidata za članove Upravnog odbora HrZZ  
14. Razno 
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Ad. 1. Ovjera zapisnika 159. sjednice Znanstvenog vijeća održane 20. prosinca 2018. 
Zapisnik je usvojen jednoglasno. 
 
Ad. 2. Obavijesti ravnatelja 
1) 21. 12. 2017. potpisani su ugovori o radu na određeno vrijeme nakon navršene 65 godine 
života u trajanju od godine dana  s dr. sc. Damirom Barbarićem i dr. sc. Zdravkom 
Radmanom. 
2) Isti dan potpisan je ugovor o radu na neodređeno vrijeme s dr. sc. Borisom Kožnjakom, 
koji je 17. veljače 2018. reizabran na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika.  
3) 22. 12. 2017. MZO nam je dostavilo odluke o financijskoj potpori izdavanju knjiga 
Filozofkinje u Hrvatskoj (16.632,00 kn), Smisao humanističkih znanosti (10.247,00) i  O 
hrvatskoj filozofiji (8.539,00 kn). 
4) 8. 1. 2018. od Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti, polje filozofije i 
teologije dobili smo odluku o neizboru dr. sc. Brune Pušića u znanstveno zvanje znanstveni 
suradnik. Članovi stručnog Povjerenstva Instituta upozorili su ravnatelja da je ta odluka 
neutemeljena i nesuvisla, te da svakako treba na to upozoriti Nacionalno vijeće za znanost. 
5) 10. 1. 2018. poslali smo MZO-u zahtjev za izdavanje suglasnosti na Pravilnik o ustroju 
radnih mjesta Instituta. 
6) Petar Šegedin je o sudjelovanju Instituta u izvođenju nastave na doktorskom studiju 
razgovarao s rektorom Sveučilišta u Dubrovniku. Rektor je pokazao zainteresiranost i 
predložio da se u veljači održi sastanak u proširenom sastavu. Pravnu službu Sveučilišta u 
Dubrovniku zamolio je da ispita pravni temelj za ostvarivanje ove suradnje. Povjerenstvo 
izabrano na prethodnoj sjednici o svemu će dopisom upoznati članove ZV-a Instituta. 
7) 22. 1. 2018. MZO-u smo poslali podatke o znanstvenoj djelatnosti Instituta u 2017. godini. 
8) U MZO-u je održana prezentacija u vezi s EU projektima na kojoj je sudjelovao Luka 
Boršić, koji je o tome ukratko izvijestio članove ZV Instituta.  
 
Otvorena je diskusija. 
U vezi s izborom Brune Pušića u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika donesena je 
odluka da se  Nacionalnom vijeću za znanost i ministrici znanosti i obrazovanja uputi 
prosvjedno pismo. Prijedlog teksta sastavit će predsjednik Znanstvenog vijeća, poslati ga svim 
članovima ZV-a da daju svoje prijedloge i mišljenja i nakon toga poslati na adrese 
Nacionalnog vijeća i MZO-a. 
 
Ad. 3. Molba dr. sc. Borisa Kožnjaka za pokretanje izbora u znanstveno zvanje višeg  
znanstvenog suradnika 
Boris Kožnjak dostavio je molbu za pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje višeg 
znanstvenog suradnika. 
Predloženi su članovi povjerenstva za izbor: Stipe Kutleša, znanstveni savjetnik (Institut za 
filozofiju), Damir Barbarić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (Institut za filozofiju) i 
Boran Berčić, redoviti profesor (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci). 
Prijedlog članova povjerenstva za izbor Borisa Kožnjaka u znanstveno zvanje višeg 
znanstvenog suradnika stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
 
Ad. 4. Razmatranja izvješća o radu znanstvenika u 2017. godini 
Ravnatelj je istaknuo da nemamo razrađenu metodologiju kako ćemo razmatrati godišnja 
izvješća. Na temelju ovih pojedinačnih izvješća ravnatelj sastavlja godišnje izvješće o radu 
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Instituta koje stavljamo na našu web stranicu. Smatra da bi se trebala razraditi metodologija 
razmatranja pojedinačnih godišnjih izvješća o radu znanstvenika Instituta. 
Otvorena je diskusija. 
U diskusiji su sudjelovali: Filip Grgić, Luka Boršić, Damir Barbarić. 
 
Ad. 5. Razmatranje izvješća o radu časopisa u izdanju Instituta za 2017. godinu 
Glavni i odgovorni urednik časopisa Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine Ivica 
Martinović svoje će izvješće o radu časopisa podnijeti u veljači 2018. 
Tvrtko Jolić podnosi izvješće o radu časopisa Croatian Journal of Philosophy. 
Časopis Croatian Journal of Philosophy redovito je izlazio u 2017. godini te su objavljena tri 
broja. Redakcija je u 2017. godini zaprimila ukupno 43 teksta na razmatranje. Od toga je 14 
prihvaćeno, 22 odbijeno, a 7 je još u postupku. Ukupno je u 2017. godini objavljen 31 prilog. 
MZO je časopis financiralo iznosom od 9.677,00 kuna.  

Otvorena je diskusija, u kojoj su sudjelovali Filip Grgić i Tvrtko Jolić. 
Izvješće o radu časopisa Croatian Journal of Philosophy stavljeno je na glasanje i prihvaćeno 
jednoglasno. 
 
Ad. 6. Ustrojavanje povjerenstva za praćenje provedbe Strategije i osiguranje kvalitete 
znanstvenoistraživačkog rada 
Ravnatelj Instituta dostavio je molbu s prijedlogom da se u skladu s Mjerom 5.3. Strategije 
2018–2022. ustroji povjerenstvo koje bi pratilo provedbu Strategije i osiguranje kvalitete 
znanstvenoistraživačkog rada. Isto bi povjerenstvo sastavilo i Pravilnik o osiguranju kvalitete 
znanstvenoistraživačkog rada. 

U povjerenstvo su predloženi: Filip Grgić (u svojstvu ravnatelja), Davor Pećnjak (u svojstvu 
predsjednika ZV), Ivana Skuhala Karasman, Tvrtko Jolić i jedan predstavnik suradnika, kojeg 
će suradnici javiti naknadno. 

Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen većinom glasova s jednim suzdržanim glasom. 

Ad. 7. Izrada pravilnika o osiguranju kvalitete znanstvenoistraživačkog rada 
Donesena je jednoglasna odluka da će Povjerenstvo iz točke 6. dnevnoga reda sastaviti 
Pravilnik o osiguranju kvalitete znanstvenoistraživačkog rada.  

Rok za izradu Pravilnika prema Strategiji je kraj 2018. godine. 
 
Ad. 8. Organizacija javnih predavanja, tribina i okruglih stolova na Institutu 
Prema Strategiji 2018–2022, Mjeri 1.2, predviđeno je da se svake godine u organizaciji 
Instituta održe barem četiri javna predavanja, tribina ili okruglih stolova. Stoga ravnatelj moli 
Znanstveno vijeće da se prihvati provedbe te strateške mjere. 
Otvorena je diskusija. 
U diskusiji su sudjelovali: Ivana Skuhala Karasman, Filip Grgić, Marie-Élise Zovko, Damir 
Barbarić, Davor Pećnjak, Boris Kožnjak, Pavel Gregorić. 
U diskusiji je predloženo da se osnuje povjerenstvo koje bi imalo zadatak organizirati i 
koordinirati održavanje javnih predavanja i kolokvija radi što bolje promocije Instituta.  
Za članove povjerenstva predloženi su: Ivana Skuhala Karasman, Filip Grgić i Boris Kožnjak. 
Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 9. Davanje suglasnosti za traženje suglasnosti od MZO-a za zapošljavanje na 
suradničko mjesto poslijedoktoranda i za napredovanje četiriju znanstvenika na više 
znanstveno radno mjesto 



4 
 

Odlaskom kolegice Erne Banić-Pajnić u mirovinu 1. 1. 2018. oslobodio se koeficijent za 
plaću znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju 2,958. Ravnatelj je dostavio molbu 
Znanstvenom vijeću Instituta za davanje suglasnosti za traženje suglasnosti od MZO-a za 
raspisivanje javnog natječaja za zapošljavanje jednog poslijedoktoranda i napredovanje četiri 
znanstvenika na znanstvenom radnom mjestu znanstvenog suradnika na više znanstveno 
radno mjesto višeg znanstvenog suradnika. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Molba ravnatelja stavljena je na glasanje: dajemo li suglasnost ravnatelju da od MZO-a traži 
suglasnost za raspisivanje javnog natječaja za zapošljavanje jednog poslijedoktoranda i četiri 
napredovanja? 
Prihvaćeno jednoglasno. 
 
Ad. 10. Imenovanje članova Povjerenstva za dodjelu nagrada za znanstvenu izvrsnost 
Dosadašnjem Povjerenstvu za dodjelu nagrada za znanstvenu izvrsnost (Boris Kožnjak, Dario 
Škarica i Pavel Gregorić) mandat istječe 16. veljače 2018. godine.  
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Kao članovi Povjerenstva za dodjelu nagrada za znanstvenu izvrsnost predloženi su: Boris 
Kožnjak, Dušan Dožudić i Luca Malatesti. 
Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 11. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o nagradama za znanstvenu izvrsnost u 
Institutu za filozofiju 
Ravnatelj predlaže sljedeće izmjene u Pravilniku o nagradama za znanstvenu izvrsnost: 
1. U čl. 5 riječi 
“Sredstva za nagrade utvrđuju se financijskim planom za sljedeću kalendarsku godinu, a 
osiguravaju se iz sredstava što ih Institut dobiva za namjensko financiranje znanstvene 
djelatnosti temeljem ugovora s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta” zamjenjuju se 
riječima “Sredstva za nagrade utvrđuju se financijskim planom za sljedeću kalendarsku 
godinu, a osiguravaju se iz sredstava što ih Institut dobiva za namjensko financiranje 
znanstvene djelatnosti temeljem ugovora s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, kao i iz 
vlastitih sredstava”. 
2. U čl. 7 dodaje se stavak koji glasi: 
“U trenutku podnošenja prijedloga predloženi radovi moraju biti uvršteni u institutski 
repozitorij, s razinom vidljivosti koju dopušta izdavač”. 
3. U čl. 11 u popis časopisa dodaju se sljedeći naslovi: 
Oxford Studies in Early Modern Philosophy, Oxford Studies in Epistemology i Oxford Studies 
in Metaphysics. 
4. U čl. 11 iz popisa izdavača brišu se sljedeći izdavači: 
Acumen Publishing, Ashgate i Continuum. 
5. U čl. 11 u popis izdavača dodaju se sljedeći izdavači: 
Bloomsbury, Nomos Verlag, Routledge i Wallstein Verlag. 
 
Otvorena je diskusija. U diskusiji su sudjelovali: Luka Boršić, Damir Barbarić, Pavel 
Gregorić, Filip Grgić, Matej Sušnik, Davor Pećnjak. 
Pavel Gregorić izrazio je svoju nelagodu što se popis istaknutih izdavača u Pravilniku 
dopunjuje izdavačem kod kojega je najavljeno skoro izlaženje uredničke knjige jednoga 
zaposlenika Instituta, što bi moglo izgledati kao namještanje za njegovu prijavu te uredničke 
knjige za nagradu iduće godine. Dr. Gregorić nema dvojbi oko kvalitete predloženog 
izdavača, ali smatra da tajming za ovu dopunu nije dobar.  
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Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o nagradama za znanstvenu izvrsnost u Institutu za 
filozofiju stavljen je na glasanje i prihvaćen većinom glasova s dva suzdržana glasa. 
 
Ad. 12. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na 
znanstvena radna mjesta 
Ravnatelj predlaže sljedeće izmjene u Pravilniku o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena 
radna mjesta: 
1. U čl. 2 iza st. 5 dodaje se novi st. 6 i 7 koji glase: 
(6) Uz pisanu prijavu, pristupnici na natječaj moraju priložiti životopis s opisom dosadašnjeg 
rada, popis znanstvenih radova, dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti i znanstvenom 
zvanju, najmanje tri znanstvena rada objavljena u proteklih pet godina te petogodišnji plan 
rada. 
Po potrebi, od pristupnikâ na natječaj može se tražiti da prilože i druge dokumente. 
Natječajni dokumenti prilažu se u pisanom i elektroničkom obliku i moraju biti dostupni svim 
članovima Znanstvenog vijeća Instituta. 
U postupku izbora na radno mjesto provodi se i razgovor s natječajnim povjerenstvom. 
(7) Svi radovi zaposlenika Instituta koji se prijavljuju na natječaj za radno mjesto objavljeni u 
proteklih pet godina moraju u trenutku prijave biti pohranjeni u institutski repozitorij, s 
razinom vidljivosti koju dopušta izdavač. 
Postojeći st. (6) postaje st. (8). 
2. U čl. 5 u stavku o uvjetima za radno mjesto znanstvenog suradnika riječi “objavljen barem 
jedan znanstveni članak u inozemnom indeksiranom znanstvenom časopisu (ERIH Int1 i Int2, 
Thomson Reuters Citation Index, Current Contents)” zamjenjuju se riječima “objavljen barem 
jedan znanstveni članak u inozemnom indeksiranom znanstvenom časopisu (Web of Science 
Core Collection, Current Contents Connect)”, a u uvjetima za radno mjesto znanstvenog 
savjetnika u trajnom zvanju riječi “objavljeno barem osam znanstvenih članaka u inozemnim 
indeksiranim znanstvenim časopisima (ERIH Int1 i Int2, Thomson Reuters Citation Index, 
Current Contents)” zamjenjuju se riječima “objavljeno barem osam znanstvenih članaka u 
inozemnim indeksiranim znanstvenim časopisima (Web of Science Core Collection, Current 
Contents Connect)”. 
 
Otvorena je diskusija. U diskusiji su sudjelovali Luka Boršić, Filip Grgić, Pavel Gregorić, 
Damir Barbarić, Davor Pećnjak. Nakon kraće diskusije, predsjednik ZV-a stavio je na 
glasanje: Prihvaćamo li prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor 
na znanstvena radna mjesta? Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 13. Prijedlozi za predlaganje kandidata za članove Upravnog odbora HrZZ  
Za člana Upravnog odbora HrZZ predložen je Filip Grgić. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 14. Razno 
- 

Dovršeno u 12,55 

 

Zapisničar       Predsjednik Znanstvenog vijeća 

 

Sanja Berger-Tilić      dr. sc. Davor Pećnjak 


