
 
 
 

Broj: 95-10/02.2018. 
Zagreb, 21. veljače 2018. 
 

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

srijedu, 21. veljače 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. 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; 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 
Odsutni: dr. sc. Luka Boršić, viši znanstveni suradnik (isprika); dr. sc. Srećko Kovač, 
znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (isprika); dr. sc. Zdravko Radman, znanstveni savjetnik 
u trajnom zvanju (isprika); Ivan Restović, asistent (isprika); dr. sc. Petar Šegedin, viši 
znanstveni suradnik (isprika); dr. sc. Jure Zovko, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
(službeni put); dr. sc. Marie-Élise Zovko, znanstvena savjetnica (službeni put). 
Zapisničar: Sanja Berger-Tilić 
 
Predsjednik ZV-a konstatira da je od 20 članova ZV-a prisutno 13 te utvrđuje postojanje 
kvoruma za pravovaljano donošenje odluka. 
 
Predlaže sljedeći dnevni red: 
 

1. Ovjera zapisnika 160. sjednice Znanstvenog vijeća održane 24. siječnja 2018. 
2. Obavijesti ravnatelja 
3. Izvještaj Povjerenstva za provođenje izbora na znanstveno radno mjesto znanstveni 

suradnik  
4. Imenovanje povjerenstava za izbor doktoranada na određeno vrijeme za rad na 

uspostavnim istraživačkim projektima 
5. Imenovanje povjerenstva za dodjelu zvanja zaslužnog znanstvenika dr. sc. Erni Banić-

Pajnić 
6. Davanje suglasnosti za traženje suglasnosti od MZO-a za napredovanje tri 

znanstvenika na više znanstveno radno mjesto i za zapošljavanje na jedno znanstveno 
radno mjesto znanstvenog suradnika ili višeg znanstvenog suradnika 

7. Prijedlog za izdavanje knjige Normativna etika Tomislava Bracanovića 
8. Predlaganje kandidata za predsjednika i osam članova Nacionalnog vijeća za znanost, 

visoko obrazovanje i tehnološki razvoj 
9. Razmatranje izvješća o radu časopisa Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine  
10. Razno 

 
Ad. 1. Ovjera zapisnika 160. sjednice Znanstvenog vijeća održane 24. siječnja 2018. 
Zapisnik je prihvaćen jednoglasno. 
 
 



Ad. 2. Obavijesti ravnatelja 
1) 22. 1. 2018. MZO-u smo poslali podatke o znanstvenoj djelatnosti Instituta u 2017. godini. 
2) 24. 1. 2018. HRZZ smo poslali prijedlog za člana Upravnog odbora HRZZ. 
3) 26. 1. 2018. MZO-u smo uputili zahtjev za davanje suglasnosti za raspisivanje natječaja za 
jednog poslijedoktoranda i četiri napredovanja. 
4) 30. 1. 2018. Državnom uredu za reviziju, MZO-u i FIN-i dostavljen je Završni račun 
Instituta za 2017. godinu. 
5) 31. 1. 2018. Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnologiju i ministrici 
znanosti i obrazovanja uputili smo prigovor radi neizbora Brune Pušića u znanstveno zvanje 
znanstvenog suradnika. 
6) 2. 2. 2018. ravnatelj je donio odluku da se umirovljenim zaslužnim znanstvenicima 
Instituta odobrava korištenje sobe na 4. katu, pretinca, kao i opreme Instituta koja im zatreba 
za njihov rad. 
7) 2. 2. 2018. sastalo se Povjerenstvo za praćenje provođenja Strategije i izradu Pravilnika. 
Dogovoreno je da će se Povjerenstvo sastajati dva puta godišnje (krajem veljače i u rujnu); 
ravnatelj će sastaviti prijedlog teksta Pravilnika o sustavu osiguravanja i unapređivanja 
kvalitete u Institutu, a kao dio tog Pravilnika dat će ZV-u na raspravu i druge dokumente.  
8) 5. 2. 2018. sastalo se povjerenstvo za organiziranje i koordiniranje održavanja javnih 
predavanja i kolokvija. Dogovoreno je da će se u 2018. održati najmanje četiri javna 
predavanja u knjižnici “Ante Starčević” pod naslovom Filozofija pod kupolom; najmanje 
dvije promocije knjiga u knjižnici “Bogdan Ogrizović”; nekoliko okruglih stolova i kolokviji 
koji se redovno održavaju. Pozvani su svi znanstvenici da se prijave za održavanje kolokvija.  
9) 20. 2. 2018. od MZO smo dobili molbu za prijedlog jednog predstavnika koji će kao 
predstavnik svih javnih znanstvenih instituta sudjelovati u radu Povjerenstva za izradu Nacrta 
prijedloga Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. 
 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
 
Ad. 3. Izvještaj Povjerenstva za provođenje izbora na znanstveno radno mjesto 
znanstveni suradnik  
Davor Pećnjak ukratko je obrazložio pismeno izvješće o izboru pristupnika na znanstveno 
radno mjesto znanstvenog suradnika. Povjerenstvo u sastavu: Luka Boršić, Davor Pećnjak i 
Martino Rossi Monti proceduru izbora pristupnika provelo je u pet koraka. Na natječaj se 
javilo pet pristupnika, od kojih je prema mišljenju Povjerenstva dr. sc. Tomislav Bracanović 
po količini i kakvoći radova, kao i po predloženom planu bavljenja hrvatskom filozofijom, 
nadmašio ostale pristupnike. Dr. sc. Tomislav Bracanović najbolje ispunjava uvjete za izbor 
na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika koji su navedeni u Natječaju i Zakonu o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutu Instituta za filozofiju i Pravilniku o 
dodatnim uvjetima za izbor na radna mjesta u Institutu za filozofiju. Povjerenstvo je stoga 
predložilo Znanstvenom vijeću da se na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika 
zaposli dr. sc. Tomislav Bracanović. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Prijedlog Povjerenstva stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
Na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika u Institutu za filozofiju izabran je dr. sc. 
Tomislav Bracanović. 
 
 
 
 



Ad. 4. Imenovanje povjerenstava za izbor doktoranada na određeno vrijeme za rad na 
uspostavnim istraživačkim projektima 
 
Za izbor doktoranda na projektu Hrvatske filozofkinje u europskom kontekstu predloženo je 
povjerenstvo: Ivana Skuhala Karasman, Luka Boršić i Ana Maskalan. Prijedlog je stavljen na 
glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
Za izbor doktoranda na projektu Šteta, namjere i odgovornost predloženo je povjerenstvo: 
Tvrtko Jolić, Matej Sušnik i Marko Jurjako. Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen  
većinom glasova s jednim suzdržanim glasom. 
 
Ad. 5. Imenovanje povjerenstva za dodjelu zvanja zaslužnog znanstvenika dr. sc. Erni 
Banić-Pajnić 
Za članove Povjerenstva za dodjelu počasnog zvanja dr. sc. Erni Banić-Pajnić predloženi su: 
Filip Grgić, Damir Barbarić i Srećko Kovač. Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen 
jednoglasno. 
 
Ad. 6. Davanje suglasnosti za traženje suglasnosti od MZO-a za napredovanje tri 
znanstvenika na više znanstveno radno mjesto i za zapošljavanje na jedno znanstveno 
radno mjesto znanstvenog suradnika ili višeg znanstvenog suradnika 
 
Na prošloj sjednici ZV donesena je odluka da se od MZO traži suglasnost za zapošljavanje 
jednog poslijedoktoranda te za četiri napredovanja na radnom mjestu temeljem odlaska 
znanstvene savjetnice u trajnom zvanju dr. sc. Erne Banić-Pajnić u mirovinu. 
Obrazloženje iz MZO je da se poslijedoktorandi mogu zapošljavati samo oslobađanjem 
razvojnih a ne i sistemskih koeficijenata. Zato se radno mjesto znanstvenog savjetnika u 
trajnom zvanju ne može zamijeniti radnim mjestom poslijedoktoranda. Isto tako, obrazloženje 
MZO je da se ne može tražiti suglasnost za napredovanje četvero nego samo troje kolega, 
budući da se suglasnost za napredovanje može dati tek nakon što osoba bude izabrana u 
odgovarajuće znanstveno zvanje. Iz tih razloga ravnatelj moli ZV da donese novu odluku o 
traženju suglasnosti od MZO za zapošljavanje jednog djelatnika na znanstveno radno mjesto 
znanstvenog suradnika ili višeg znanstvenog suradnika i za napredovanje troje djelatnika na 
više znanstveno radno mjesto. 
Otvorena je diskusija. U diskusiji su sudjelovali: D. Barbarić, D. Pećnjak, P. Gregorić, F. 
Grgić. 
Upozoreno je na to da je takva odluka MZO-a u suprotnosti s njihovom Uputom od 7. 
prosinca 2015. u kojoj se ističe da se oslobođeni sistemski koeficijenti mogu koristiti za 
zapošljavanje asistenata i poslijedoktoranada. Istaknuto je da takva odluka zapravo 
onemogućuje zapošljavanje poslijedoktoranada, s obzirom na to da je zapošljavanje 
poslijedoktoranada preko HRZZ praktički nemoguće zbog ograničenja proračuna projekata. 
Predloženo je da se na MZO uputi pismo i upozori na nelogičnosti u primjeni oslobođenih 
koeficijenata.  
Predsjednik ZV stavlja na glasanje: jesmo li za to da se dade suglasnost ravnatelju za traženje 
suglasnosti za raspisivanje natječaja za jedno znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika 
ili višeg znanstvenog suradnika?  
Jednoglasno je prihvaćeno da se ravnatelju da suglasnost za traženje suglasnosti od MZO za 
raspisivanje natječaja za znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika i tri napredovanja. 
 
Ad. 7. Prijedlog za izdavanje knjige Normativna etika Tomislava Bracanovića 
Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Instituta za filozofiju predlaže ZV-u da Institut objavi 
knjigu Normativna Etika Tomislava Bracanovića. Prijedlog za izdavanje te knjige 



Povjerenstvo je zaprimilo, razmatralo i prihvatilo u veljači 2018. Nakon što su članovi 
Povjerenstva dobili na uvid rukopis, on je upućen recenzentima Boranu Berčiću i Elviju 
Baccariniju. Kako su obje recenzije pozitivne, Povjerenstvo predlaže ZV-u da podrži 
prijedlog da se knjiga objavi. 
Otvorena je diskusija. U diskusiji su sudjelovali: F. Grgić, D. Barbarić, D. Pećnjak, P. 
Gregorić. 
Dogovoreno je da će se ubuduće tekstovi knjiga koji se predlažu za tisak stavljati na 
Institutski oblak. 
Predsjednik ZV stavio je na glasanje prijedlog Povjerenstva da Institut objavi knjigu 
Normativna Etika Tomislava Bracanovića. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 8. Predlaganje kandidata za predsjednika i osam članova Nacionalnog vijeća za 
znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj 
MZO nam je poslalo obavijest da je objavljen javni poziv za predlaganje kandidata za 
predsjednika i osam članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki 
razvoj. Prijedlozi kandidata za predsjednika i osam članova Nacionalnog vijeća podnose se u 
pisanom obliku do 1. ožujka 2018. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. Nije bilo prijedloga za predsjednika i članove 
Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. 
 
Ad. 9. Razmatranje izvješća o radu časopisa Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske 
baštine  
Izvješće o radu časopisa Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine podnio je glavni 
urednik časopisa Ivica Martinović. 
Od utemeljivačke sjednice 12. listopada 2017. do 20. veljače 2018. Uredništvo je održalo pet 
sjednica. Teme koje su zaokupljale Uredništvo u spomenutom razdoblju su pripreme Sadržaja 
godišta 43/1–2 (85-86) (2017); Sadržaj prvoga sveska 43/1 (85) (2017) usvojen je na 5. 
sjednici Uredništva održanoj 20. veljače 2018. Sadržaj drugoga sveska 42/2 (84) (2016) 
usvojen je na 5. sjednici Uredništva održanoj 20. veljače 2018.  
Uredništvo je tijekom 2017. i do 4. veljače 2018. zaprimilo 18 tekstova, a dovršeni su 
recenzentski postupci za 3 članka zaprimljena 2016. Ukupno je u postupku što recenziranja 
što objavljivanja 21 tekst (rasprave i članci: 8 tekstova, građa: 7 tekstova i prikazi i osvrti: 6 
tekstova). Po kategorizaciji ima 8 izvornih znanstvenih članaka, 2 pregledna rada i 1 tekst u 
postupku. 
Recenzentski postupak s kategorizacijom na dan 20. veljače 2018. završen je na 10 tekstova, 1 
ide na treću recenziju. 
Pri sastavljanju sadržaja pojedinih svezaka nastoji se postići što veća raznovrsnost priloga i 
što se tiče obrađenih problema, filozofa i epoha i što se tiče odabranog pristupa u istraživanju.  
Posebna je briga bila posvećena rubrici Građa kako bi se osiguralo redovito objavljivanje u 
toj rubrici.  
Uredništvo trenutno broji 14 članova, od kojih su dva inozemna, četvero umirovljenici, pet 
članovi Instituta, tri članovi s drugih znanstveno-nastavnih ili znanstvenih ustanova. 
MZO je za 2017. godinu odobrilo potporu časopisu u iznosu od 58.000 kn. 
Ministarstvo kulture odbilo je poduprijeti izdavanje časopisa za 2016. Zahtjev je sadržavao 
posebno obrazloženje o tom da se traži potpora za rubriku Građa.  
Postupak revizije reakreditacije časopisa, koji je Područno vijeće za humanističke znanosti 
pokrenulo 8. studenoga 2017., još je u tijeku. Područnom vijeću za humanističke znanosti 15. 
prosinca 2017. proslijeđena je sva zahtijevana dokumentacija.  
   
 



Ad. 10. Razno 
• U utorak 27. veljače 2018. u 11:00 sati održat će se, u okviru projekta HRZZ “Free 

Will, Causality and Luck”, kolokvij Pavela Gregorića Leibniz i Clarke: dva shvaćanja 
slobode volje. 

• U listopadu 2018. u suorganizaciji s HAZU održat će se simpozij Emotions between 
History and Science te se svi zainteresirani pozivaju da se prijave. 

• Ravnatelj upoznaje članove ZV-a da je na našoj web stranici objavljen objedinjeni 
izvještaj o znanstvenom radu za 2017. godinu. Sve publikacije navedene u Izvještaju 
moraju biti unesene u Repozitorij Instituta.  

Dovršeno u 12:00 
 
 
Zapisničar:      Predsjednik Znanstvenog vijeća Instituta 
 
 
Sanja Berger-Tilić     Dr. sc. Davor Pećnjak 


