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Broj: 154-16/03.2018. 
Zagreb, 29. ožujka 2018. 
 

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

srijedu, 28. ožujka 2018. s početkom u 11,00 sati. 
 
Prisutni: dr. sc. Damir Barbarić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju; dr. sc. Tomislav 
Bracanović, viši znanstveni suradnik; 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; dr. sc. 
Zdravko Radman, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju; Ivan Restović, asistent; dr. sc. 
Martino Rossi Monti, znanstveni suradnik; dr. sc. Ivana Skuhala Karasman, viša znanstvena 
suradnica; dr. sc. Petar Šegedin, viši znanstveni suradnik; dr. sc. Matej Sušnik, znanstveni 
suradnik; dr. sc. Dario Škarica, znanstveni savjetnik; dr. sc. Marie-Élise Zovko, znanstvena 
savjetnica. 
 
Odsutni: dr. sc. Pavo Barišić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (studijski boravak); 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 19 te utvrđuje postojanje 
kvoruma za pravovaljano donošenje odluka. 
 
Predlaže sljedeći dnevni red: 
 

1. Ovjera zapisnika 161. sjednice Znanstvenog vijeća održane 21. veljače 2018. 
2. Obavijesti ravnatelja 
3. Izvještaj Povjerenstva za provođenje dijela izbora u znanstveno zvanje višeg 

znanstvenog suradnika za dr. sc. Borisa Kožnjaka  
4. Izvještaj Povjerenstva za izbor doktoranda na određeno vrijeme za rad na 

uspostavnom istraživačkom projektu Hrvatske filozofkinje u europskom kontekstu 
5. Razrješenje i imenovanje člana povjerenstva za dodjelu počasnog zvanja zaslužnog 

znanstvenika dr. sc. Erni Banić-Pajnić 
6. Imenovanje Povjerenstva za izbor pristupnika na znanstveno radno mjesto 

znanstvenog suradnika 
7. Imenovanje Povjerenstva za izbor pristupnika na dva znanstvena radna mjesta višeg 

znanstvenog suradnika 
8. Razmatranje prijedloga Pravilnika o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete u 

Institutu za filozofiju 
9. Razmatranje prijedloga Pravilnika o uvjetima za reizbor na znanstvena radna mjesta u 

Institutu za filozofiju  
10. Razmatranje Očitovanja Sveučilišta u Dubrovniku o inicijativi Instituta za filozofiju za 

pokretanje združenog doktorskog studija filozofije 
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11. Prijedlog za osnivanje Centra za istraživanje žena u filozofiji kao ustrojbene jedinice 
Instituta kao dio projekta Hrvatske filozofkinje u europskom kontekstu  

12. Udio i položaj žena u znanstvenoj djelatnosti Instituta 
13. Odluka o raspodjeli sredstava o namjenskom institucijskom financiranju znanstvene 

djelatnosti u 2018. godini 
14. Razmatranje prijedloga o suizdavanju knjige Fausta Vrančića Nova logika  
15. Razmatranje prijedloga o suizdavanju knjige Helene Druskowitz Pesimistični 

kardinalni stavovi 
16. Razrješenje Povjerenstva za izradu kriterija i pravila za donošenje ocjene znanstvenog 

rada znanstvenika Instituta koji navrši 65 godina starosti i zatraži produljenje radnog 
odnosa 

17. Razno 
 
Ad. 1. Ovjera zapisnika 161. sjednice Znanstvenog vijeća održane 21. veljače 2018. 
Zapisnik je prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 2. Obavijesti ravnatelja 
1) 23. 2. 2018. na MZO je poslana Izjava o fiskalnoj odgovornosti s dokumentacijom. 
2) 23. 2. 2018. od Upravnog odbora HRZZ dobili smo obavijest o neprihvaćanju drugog 
periodičnog izvješća za projekt voditelja Srećka Kovača Logika, pojmovi i komunikacija. 
Ravnatelj je 9. 3. 2018. uputio prosvjedno pismo na ovu odluku jer smatra da se ona temelji 
na nizu netočnosti i nelogičnosti u izvješćima recenzenata. 
3) 26. 2. 2018. od Općinskog radnog suda u Zagrebu dobili smo poziv na glavnu raspravu u 
sporu Luka Boršić vs. Institut. Rasprava će se održati 6. 4. 2018. MZO nas je tražilo da ih u 
vezi s ovim sporom o svemu obavještavamo, tako da smo im 22. 3. 2018. poslali sve 
materijale vezane uz tužbu L. Boršića. 
4) 26. 2. 2018. na MZO smo uputili molbu za davanjem suglasnosti za radna mjesta 
znanstvenog suradnika na neodređeno vrijeme i za tri viša znanstvena suradnika na 
neodređeno vrijeme. 20. 3. 2018. od MZO smo primili suglasnost za raspisivanje natječaja za 
jedno znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika i tri znanstvena radna mjesta višeg 
znanstvenog suradnika. 26. 3. 2018. raspisan je natječaj u 24Sata, Narodnim novinama, na  
našoj Internet stranici i na EURAXESS portalu, za zapošljavanje jednog pristupnika na 
znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika i dva pristupnika na znanstveno radno mjesto 
višeg znanstvenog suradnika. 
5) 26. 2. 2018. potpisan je ugovor o radu na neodređeno vrijeme s Tomislavom 
Bracanovićem. 
6) 16. 3. 2018. od Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti, polje filozofije i 
teologije, dobili smo još jednu Odluku o neizboru Brune Pušića u znanstveno zvanje 
znanstveni suradnik. U ovoj odluci navedeni su potpuno drugačiji razlozi neizbora od 
prethodnih, dobili smo dva potpuno drugačija tumačenja i k tome od nas traže da im vratimo 
prvotnu odluku, što je potpuno neshvatljivo. Stoga će D. Pećnjak uputiti još jedno prosvjedno 
pismo Matičnom odboru i MZO-u. 
 
Otvorena je diskusija.  
S. Kovač obavještava da je zatražio raskid ugovora o financiranju projekta Logika, pojmovi i 
komunikacija jer smatra da su recenzenti koji su ocijenili rad njega i njegovih kolega 
nestručni i pristrani te je od HRZZ zatražio da se utvrdi jesu li recenzenti u sukobu interesa i 
jesu li oni uopće znanstvenici kompetentni za ovo područje rada. Na pitanje D. Dožudića što 
će biti s asistentima koji su zaposleni na projektu, S. Kovač odgovara da se za njih neće ništa 
promijeniti. 
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Ad. 3. Izvještaj Povjerenstva za provođenje dijela izbora u znanstveno zvanje višeg 
znanstvenog suradnika za dr. sc. Borisa Kožnjaka  
S. Kutleša je u ime povjerenstva (Damir Barbarić, Boran Berčić i Stipe Kutleša) podnio 
izvješće i zamolio ZV da ga prihvati uz dvije manje izmjene.  
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Izvješće povjerenstva za provođenje dijela izbora B. Kožnjaka u znanstveno zvanje višeg 
znanstvenog suradnika s izmjenama stavljeno je na glasanje i prihvaćeno je jednoglasno. 
 
Ad. 4. Izvještaj Povjerenstva za izbor doktoranda na određeno vrijeme za rad na 
uspostavnom istraživačkom projektu Hrvatske filozofkinje u europskom kontekstu 
Voditelj projekta Hrvatske filozofkinje u europskom kontekstu L. Boršić upozorio je na 
neobičnu situaciju u vezi s raspisivanjem ovog javnog natječaja. Naime, u prijavi za projekt se 
tražilo ime doktoranda koji će biti zaposlen na projektu, ali i raspisivanje javnog natječaja za 
njegovo zapošljavanje. O tome je zatraženo mišljenje HRZZ, no nije dobiven konkretan 
odgovor. Stoga je povjerenstvo odlučilo bez obzira na to što su u prijavi projekta naveli ime 
doktoranda postupiti kao da nisu naveli ime i svim pristupnicima dati istu priliku za 
zapošljavanje. Svi pristupnici koji su zadovoljili propisane uvjete pozvani su na razgovor i 
nakon razgovora povjerenstvo je odlučilo da se na projektu zaposli Matko Gjurašin jer je 
pokazao puno više znanja, kompetencije i motivacije za istraživanjem u okviru teme projekta 
od protukandidata. Povjerenstvo predlaže ZV-u  Instituta da se s Matkom Gjurašinom sklopi 
ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od tri godine. 
Prijedlog povjerenstva stavljen je na glasanje i prihvaćen većinom glasova s jednim 
suzdržanim glasom. 
 
Ad. 5. Razrješenje i imenovanje člana povjerenstva za dodjelu počasnog zvanja 
zaslužnog znanstvenika dr. sc. Erni Banić-Pajnić 
Na 161. sjednici ZV-a od 21. 2. 2018. imenovano je povjerenstvo za prosudbu prijedloga za 
dodjelu počasnog zvanja dr. sc. Erni Banić-Pajnić u sastavu Filip Grgić, Damir Barbarić i 
Srećko Kovač, što nije u skladu sa čl. 54 a st. 4 jer jedan član povjerenstva mora biti izvan 
Instituta.  
Predloženo je da treći član povjerenstva umjesto S. Kovača (koji je predlagatelj pa ionako ne 
može biti član povjerenstva) bude prof. dr. sc. Anto Mišić. 
Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 6. Imenovanje Povjerenstva za izbor jednog pristupnika na znanstveno radno 
mjesto znanstvenog suradnika 
Za članove povjerenstva za izbor pristupnika na znanstveno radno mjesto znanstvenog 
suradnika predloženi su: Ivana Skuhala Karasman, Matej Sušnik i Stipe Kutleša. 
Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen većinom glasova s jednim suzdržanim glasom. 
 
Ad. 7. Imenovanje Povjerenstva za izbor pristupnika na dva znanstvena radna mjesta 
višeg znanstvenog suradnika 
U povjerenstvo za izbor dva pristupnika na znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog 
suradnika predloženi su: Damir Barbarić, Davor Pećnjak i Dario Škarica. 
Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
 
Ad. 8. Razmatranje prijedloga Pravilnika o sustavu osiguravanja i unapređivanja 
kvalitete u Institutu za filozofiju 
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Pravilnik o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete u Institutu za filozofiju donosi 
ravnatelj, Znanstveno vijeće daje svoje mišljenje, a Upravno vijeće Instituta daje suglasnost. 
Ovim Pravilnikom uređuju se cilj, postupci i područja vrednovanja unutarnjeg sustava 
osiguravanja kvalitete na Institutu za filozofiju te ustroj i djelokrug rada Povjerenstva za 
osiguravanje kvalitete. U čl. 3 Pravilnika nabrojeni su svi akti kojima se regulira sustav 
kvalitete. To su, između ostalih akata, trinaest pravilnika od kojih još nismo izradili tri 
(Pravilnik o uvjetima za reizbor, Pravilnik o radu i vrednovanju asistenata, poslijedoktoranada 
i mentorâ i Pravilnik o uvjetima za produljenje radnog odnosa nakon navršene 65. godine 
života). U čl. 7 predlaže se ustrojavanje povjerenstva za osiguravanje kvalitete koje bi činili: 
ravnatelj, predsjednik Znanstvenog vijeća, predstavnik suradnikâ, predstavnik Odjeljka 
knjižnice i arhiva te dva člana koje bi predložilo Znanstveno vijeće. 
Otvorena je diskusija.  
P. Gregorić daje primjedbu na formulaciju u čl. 6. „Unutarnji sustav osiguranja kvalitete 
provode“ i smatra da bi rečenica trebala biti bez riječi „sustav“. 
D. Barbarić predlaže da ZV izglasa pozitivno ili negativno mišljenje o Pravilniku, a autor 
Pravilnika neka razmisli o prijedlogu P. Gregorića. 
Predsjednik ZV-a stavlja na glasanje prijedlog da se o tekstu Pravilnika o sustavu 
osiguravanja i unapređivanja kvalitete u Institutu za filozofiju da pozitivno mišljenje. 
Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 9. Razmatranje prijedloga Pravilnika o uvjetima za reizbor na znanstvena radna 
mjesta u Institutu za filozofiju  
Čl. 42 Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju omogućuje nam da izradimo 
svoje kriterije za reizbor na znanstvena radna mjesta. Ovaj Pravilnik donosi Znanstveno vijeće 
na prijedlog ravnatelja. Postupak reizbora pokreće ravnatelj najkasnije tri mjeseca prije isteka 
razdoblja od 5 godina od sklapanja ugovora o radu ili posljednjeg reizbora. Osim općih uvjeta 
za reizbor navedenih u čl. 4. Pravilnika, znanstvenici moraju ostvariti i posebne uvjete koji su 
navedeni u čl. 5 Pravilnika. U odnosu na prijedlog Pravilnika koji je priložen uz ovu točku 
dnevnog reda ravnatelj predlaže dvije manje izmjene. 
Otvorena je diskusija. U diskusiji su sudjelovali: D. Barbarić, F. Grgić, L. Boršić, D. Pećnjak, 
M. Sušnik. 
Nakon diskusije, predsjednik ZV stavlja na glasanje: tko je za prihvaćanje Pravilnika o 
uvjetima za reizbor na znanstvena radna mjesta u Institutu za filozofiju s predloženim 
izmjenama? 
Pravilnik je prihvaćen većinom glasova s jednim suzdržanim i jednim glasom protiv. 
 
Ad. 10. Razmatranje Očitovanja Sveučilišta u Dubrovniku o inicijativi Instituta za 
filozofiju za pokretanje združenog doktorskog studija filozofije 
Od Sveučilišta u Dubrovniku dobili smo očitovanje na naš prijedlog za pokretanjem 
združenog poslijediplomskog doktorskog studija kojem bi nositelj bilo Sveučilište u 
Dubrovniku, a osim Instituta predložili smo sudjelovanje i inozemnih institucija. Na temelju 
očitovanja vidljivo je da u ovom trenutku nemamo zakonske mogućnosti pokretanja studija, 
ali možda bi se našlo rješenje u novom prijedlogu Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti 
i visokom obrazovanju koji priprema MZO. Sveučilište u Dubrovniku predlaže da se održi 
zajednički sastanak na kojem bi se utvrdilo identitet predloženih međunarodnih suradnih 
ustanova, ukazalo na relevantne odredbe važećih propisa te najavljene nadolazeće promjene i 
definirale mogućnosti i modusi zajedničke suradnje i izvori financiranja. 
Otvorena je diskusija. U diskusiji su sudjelovali: P. Šegedin, P. Gregorić, S. Kovač, D. 
Barbarić, F. Grgić, D. Pećnjak. 
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Istaknuto je da u ovom trenutku ne postoji zakonska mogućnost za osnivanje združenih 
studija. Također se pokazalo da članovi ZV Instituta do sada nisu pokazali veliko zanimanje 
za ovaj projekt. No s obzirom na to da je dopis Sveučilišta u Dubrovniku ozbiljan i racionalan 
i da postoji spremnost za predloženu suradnju, zaključeno je da će se sa Sveučilištem u 
Dubrovniku dogovoriti termin za održavanje sastanka gdje će se vidjeli što i kako dalje. 
  
Ad. 11. Prijedlog za osnivanje Centra za istraživanje žena u filozofiji kao ustrojbene 
jedinice Instituta kao dio projekta Hrvatske filozofkinje u europskom kontekstu  
L. Boršić je obrazložio svoj pismeni prijedlog da se kao dio projekta Hrvatske filozofkinje u 
europskom kontekstu kojem je on voditelj, a po uzoru na slične takve centre u Europi, 
uspostavi Centar za istraživanje žena u filozofiji (CIŽUF). Uspostava ustrojbenih jedinica 
predviđena je Statutom Instituta za filozofiju čl. 10 st. 4. Osnivanje ovog centra znatno bi 
doprinijelo razvoju hrvatske filozofije i povijesti filozofije te omogućilo bogatu 
interdisciplinarnu i međunarodnu suradnju, afirmiralo bi Institut unutar domaćih i 
međunarodnih institucija kao kompetentno mjesto za aktualno bavljenje ovom temom a  
međunarodna umreženost istraživanja vezanih uz filozofkinje smjestila bi Institut u aktualni 
međunarodni kontekst. Centar bi prvenstveno imao zadaću postati mjesto susreta i okupljanja 
stručnjaka izvrsnih istraživača zainteresiranih za teme kojima se CIŽUF bavi, s osobitim 
naglaskom na mladim istraživačima. 
Otvorena je diskusija. U diskusiji su sudjelovali: P. Šegedin, D. Barbarić, T. Jolić, F. Grgić, 
L. Boršić, Z. Radman, T. Bracanović I. Skuhala Karasman, S. Kovač, D. Pećnjak, M.-É. 
Zovko.  
Članovi ZV smatraju da je prijedlog dobar i podržavaju ga, ali je problem u čl. 10 st. 4 Statuta 
Instituta koji je neodređen jer spominje podružnice i ustrojbene jedinice, što nije jedno te isto. 
Predloženo je da se sastave izmjene Statuta kako bi se jasnije reguliralo ustrojavanje centara. 
Prije toga bi se trebalo raspitati koji bi se naziv trebao koristiti (ustrojbena jedinica, centar, 
znanstvena jedinica, istraživačka skupina). Išlo bi se za tim da takav centar nadživi projekte, 
da nema pravnu osobnost niti financijska potraživanja od Instituta, te da se ustroji kao oblik 
djelatnosti i komunikacije znanstvenika koji se bave istom ili sličnom tematikom.   
Nakon diskusije predsjednik ZV-a stavio je na glasanje: 
Podržavamo li prijedlog L. Boršića za osnivanje Centra za istraživanje žena u filozofiji? 
Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 12. Udio i položaj žena u znanstvenoj djelatnosti Instituta 
Udio žena u strukturi zaposlenih znanstvenika u našem Institutu iznosi 10%, što je uvjerljivo 
najmanje od svih javnih znanstvenih instituta u Hrvatskoj. Naš je Institut pri dnu po udjelu 
žena i u usporedbi s ostalim filozofskim institucijama u Hrvatskoj. Lošiji od nas samo je 
Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu sa 6% udjela žena. Moglo bi se 
tvrditi da je takva kadrovska struktura Instituta rezultat, između ostaloga, čimbenika koji nisu 
u našoj neposrednoj moći, kao što je slab odaziv žena na naše natječaje za znanstvena radna 
mjesta. Primjerice, na posljednja četiri natječaja za znanstvena radna mjesta objavljena u 
protekle dvije godine javilo se ukupno 16 pristupnika, od kojih samo jedna žena (6%). No 
nepovoljan udio žena vidljiv je i u našoj znanstvenoj djelatnosti. Primjerice, od 38 gostujućih 
predavača u posljednjih pet godina samo 5 su žene (13%). Udio žena na znanstvenim 
skupovima koje smo organizirali u posljednjih 5 godina ne prelazi 30% (ovisno o 
metodologiji izračuna). Nešto je povoljniji udio žena na projektima koji se izvode na Institutu 
(38%). 
Otvorena je diskusija. U diskusiji su sudjelovali: D. Pećnjak, I. Skuhala Karasman, M.-É 
Zovko, P. Gregorić, D. Dožudić, P. Šegedin, F. Grgić, D. Barbarić, S. Kovač. 
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Istaknuto je da se radi o osjetljivom pitanju i da mu treba pristupiti ozbiljno. Treba svakako 
nešto napraviti da se ovakvo stanje promijeni i da se nađu mjere koje će ovu situaciju 
promijeniti.  
Predloženo je da se oformi povjerenstvo koje bi za jednu od sljedećih sjednica pripremilo 
prijedlog mjera za poboljšanje udjela žena na Institutu, o čemu bi se zatim raspravljalo i u 
konačnici donijele konkretne mjere, te da u povjerenstvo uđu L. Boršić, I. Skuhala Karasman 
i M.-É. Zovko. Prijedlog je stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 13. Odluka o raspodjeli sredstava o namjenskom institucijskom financiranju 
znanstvene djelatnosti u 2018. godini. 
Temeljem ugovora o namjenskom institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u 2018. 
godini MZO nam je dodijelili 67.529,16 kn. Ravnatelj predlaže da se taj iznos raspodijeli na 
sljedeći način:  
- za knjižnicu     5.000,00 kn 
- za izdavaštvo            10.000,00 kn 
- za mobilnost             40.000,00 kn 
- za nagrade za izvrsnost     6.000,00 kn 
- za opremu     6.529,16 kn 
Ravnatelj svoj prijedlog temelji na uočenoj tendenciji trošenja sredstava, pa je ove godine 
veći udio sredstava namijenio mobilnosti (organiziranju znanstvenih skupova, ugošćivanju 
inozemnih istraživača, putovanjima na znanstvene skupove itd.). 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Prijedlog ravnatelja stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 14. Razmatranje prijedloga o suizdavanju knjige Fausta Vrančića Nova logika  
Luka Boršić predložio je ZV-u da Institut prihvati suizdavaštvo njegove knjige Faust Vrančić, 
Nova logika. Drugi suizdavač je Knjižnica Jurja Šižgorića u Šibeniku. Knjiga se sastoji od 
uspostavljenog latinskog izvornika Vrančićeve Nove logike i hrvatskog prijevoda, uvodne 
studije, rječnika te bibliografije (kojoj je autorica Ivana Skuhala Karasman). 
Suizdavaštvo ne predstavlja nikakvo financijsko opterećenje za Institut. 
Otvorena je diskusija. U diskusiji su sudjelovali: F. Grgić, P. Šegedin, P. Gregorić. 
Istaknuto je da knjiga nije dostavljena Povjerenstvu za izdavaštvo Instituta te da nema 
recenzije, što nije presedan, ali Povjerenstvo je izabrano kako bi se osigurala kvaliteta iza koje 
stoji Institut kao nakladnik. Također je napomenuto da bi Pravilnik o izdavaštvu trebalo 
izmijeniti.  
Prijedlog L. Boršića za prihvaćanje izdavanja knjige Faust Vrančić, Nova logika u 
suizdavaštvu s Knjižnicom Jurja Šižgorića u Šibeniku, stavljen je na glasanje i prihvaćen 
jednoglasno. 
 
Ad. 15. Razmatranje prijedloga o suizdavanju knjige Helene Druskowitz Pesimistični 
kardinalni stavovi 
Luka Boršić i Ivana Skuhala Karasman predložili su ZV-u da  Institut prihvati suizdavaštvo 
njihove knjige Helene Druskowitz, život i djelo. Drugi suizdavač je Naklada Jurčić. Knjiga se 
sastoji od uspostavljenog njemačkog izvornika Helene Druskowitz Pessimistische 
Kardinalsätze i hrvatskog prijevoda, uvodne studije, bibliografije te indeksa. 
Suizdavaštvo ne predstavlja nikakvo financijsko opterećenje za Institut. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Prijedlog L. Boršića i I. Skuhala Karasman stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
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Ad. 16. Razrješenje Povjerenstva za izradu kriterija i pravila za donošenje ocjene 
znanstvenog rada znanstvenika Instituta koji navrši 65 godina starosti i zatraži 
produljenje radnog odnosa 
Na 137. sjednici ZV-a održanoj 18. studenoga 2015. godine izabrano je povjerenstvo od tri 
člana (L. Boršić, B. Kožnjak i J. Zovko) koje je trebalo izraditi kriterije i pravila za donošenje 
ocjene znanstvenog rada znanstvenika Instituta koji navrši 65 godina starosti i zatraži 
produljenje radnog odnosa u Institutu. S obzirom na to da izabrano povjerenstvo do danas nije 
ništa napravilo, ravnatelj je predložio da se ovo povjerenstvo razriješi, a nakon usvajanja 
Pravilnika o kvaliteti bit će usvojen i Pravilnik o uvjetima za produljenje radnog odnosa 
nakon navršene 65. godine života. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Prijedlog ravnatelja stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 17. Razno 

 Predavanje pod naslovom "Što ljevica i desnica imaju sa slobodom volje: pouke o filozofiji i 
politici" iz ciklusa "Filozofija pod kupolom" 17. travnja 2018. u 19:00 sati održat će 
Boris Kožnjak,  u Knjižnici Ante Starčevića, Trg Ante Starčevića 6 

 Predavanje pod naslovom "Plato's Republic IV: Substantive Parts of the Soul or Unity 
of Consciousness?" održat će Christoph Horn (University of Bonn),  u petak, 20. 
travnja 2018. u 11:00 sati, na V. kat. u Institutu. 

 Obavijest da je 23. ožujka 2018. godine u 79. godini života preminuo akademik 
Vladimir Premec. 

Dovršeno u 14:30 
 
 
Zapisničar:      Predsjednik Znanstvenog vijeća Instituta 
 
 
Sanja Berger-Tilić     Dr. sc. Davor Pećnjak 


