
 
 
 

Broj: 254-26/05.2018. 
Zagreb, 4. svibnja 2018. 

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

srijedu, 2. svibnja 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; 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. 
Dario Škarica, znanstveni savjetnik;  
 
Odsutni: dr. sc. Pavo Barišić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (studijski boravak); dr. 
sc. Zdravko Radman, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (isprika); dr. sc. Matej Sušnik, 
znanstveni suradnik (isprika); dr. sc. Jure Zovko, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
(isprika); dr. sc. Marie-Élise Zovko, znanstvena savjetnica (službeni put). 
 
Zapisničar: Sanja Berger-Tilić 
 
Predsjednik ZV-a konstatira da je od 21 člana ZV-a prisutno 16 te utvrđuje postojanje 
kvoruma za pravovaljano donošenje odluka. 
Predlaže sljedeći dnevni red: 

1. Ovjera zapisnika 162. sjednice Znanstvenog vijeća održane 28. ožujka 2018. 
2. Obavijesti ravnatelja 
3. Izvještaj sa sjednice Upravnog vijeća održane 16. travnja 2018. 
4. Izvještaj Povjerenstva za izbor doktoranda na određeno vrijeme za rad na 

uspostavnom istraživačkom projektu Šteta, namjere i odgovornost 
5. Razmatranje prijedloga Pravilnika o radu i vrednovanju asistenata, poslijedoktoranada 

i mentorȃ u Institutu za filozofiju 
6. Razmatranje prijedloga izmjena i dopuna Statuta 
7. Prijedlog za dodjelu počasnog zvanja zaslužne znanstvenice dr. sc. Erni Banić-Pajnić 
8. Ukidanje Povjerenstva za praćenje provedbe Strategije i osiguranje kvalitete 

znanstvenoistraživačkog rada 
9. Osnivanje Povjerenstva za osiguravanje kvalitete i imenovanje njegovih članova 
10. Razmatranje situacije u vezi s natječajem za izbor na znanstveno radno mjesto 

znanstvenog suradnika 
11. Razno 

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad. 1. Ovjera zapisnika 162. sjednice Znanstvenog vijeća održane 28. ožujka 2018. 
Zapisnik 162. sjednice Znanstvenog vijeća Instituta za filozofiju održane 289. ožujka 2018. 
prihvaćen je jednoglasno. 
 



Ad. 2. Obavijesti ravnatelja 
1. 16. 4. 2018. održana je 2. sjednica UV-a na kojoj je dana suglasnost na Pravilnik o sustavu 
osiguravanja i unapređivanja kvalitete u Institutu za filozofiju. Pravilnik je izvješen na 
oglasnoj ploči Instituta 17. 4. 2018. i stupio je na snagu 25. 4. 2018. 
2. 10. 4. 2018. od Općinskog radnog suda u Zagrebu primili smo obavijest o održavanju 
ročišta 30. 4. 2018. za objavu presude u sporu Luka Boršić vs. Institut za filozofiju. Presuda je 
izrečena, ali Institut još nije dobio službenu obavijest. 
3. 16. 4. 2018. Upravno vijeće je na sjednici održanoj 16. 4. 2018. raspravljalo o provođenju 
otpisa i izlučivanja stranih časopisa iz fonda knjižnice i donijelo odluku o imenovanju 
Povjerenstva za provođenje otpisa i izlučivanja časopisa u sastavu: dr. sc. Dušan Dožudić, 
Milena Marinić Čuljak i Maja Šoštarić. 
 
Ad. 3. Izvještaj sa sjednice Upravnog vijeća održane 16. travnja 2018. 
Izvještaj je podnijela I. Skuhala Krasman. 2. sjednica UV-a imala je pet točaka dnevnog reda:  
Ovjera zapisnika 1. sjednice UV održane 31. siječnja 2018.; Obavijesti ravnatelja; Davanje 
suglasnosti na Pravilnik o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete u Institutu za 
filozofiju; Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje otpisa i izlučivanja stranih 
časopisa iz fonda knjižnice Instituta i Razno. 
UV je jednoglasno dalo suglasnost na Pravilnik o sustavu osiguravanja i unapređivanja 
kvalitete u Institutu za filozofiju, te donijelo odluku o imenovanju Povjerenstva za provođenje 
otpisa i izlučivanja stranih časopisa iz fonda knjižnice Instituta.  
 
Ad. 4. Izvještaj Povjerenstva za izbor doktoranda na određeno vrijeme za rad na 
uspostavnom istraživačkom projektu Šteta, namjere i odgovornost 
U ime povjerenstva (Tvrtko Jolić, Marko Jurjako i Matej Sušnik) izvještaj je obrazložio 
usmeno T. Jolić. Natječaj je objavljen u NN br. 12/18 7. veljače 2018. javilo se osam 
pristupnika. Pet pristupnika je ušlo u uži izbor i s njima je obavljen razgovor. U skladu s 
provedenim postupkom, Povjerenstvo je donijelo zaključak da predloži Znanstvenom vijeću 
Instituta da se zapošljavanje na suradničko radno mjesto doktoranda na određeno vrijeme u 
trajanju od četiri godine na projektu Šteta. namjere i odgovornosti odobri pristupnici Karolini 
Kudlek. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Prijedlog povjerenstva stavljen je na glasanje i prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad. 5. Razmatranje prijedloga Pravilnika o radu i vrednovanju asistenata, 
poslijedoktoranada i mentorȃ u Institutu za filozofiju 
Ravnatelj je obrazložio prijedlog teksta Pravilnika o radu i vrednovanju asistenata, 
poslijedoktoranada i mentorȃ u Institutu. Pravilnik donosi i usvaja Znanstveno vijeće, a stupa 
na snagu osmog dana nakon usvajanja. 
Otvorena je diskusija.  
S. Kovač je predložio da se čl. 15 doda riječ „mentor“, a u čl. 36 riječ „asistent“.  
Tekst Pravilnika o radu i vrednovanju asistenata stavljen je na glasanje i s prijedlogom S. 
Kovača prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 6. Razmatranje prijedloga izmjena i dopuna Statuta 
Sukladno zaključcima 162. sjednice Znanstvenog vijeća od 28. 3. 2018, prema kojima je u 
Statutu potrebno regulirati ustrojavanje i status institutskih centara, ravnatelj je sastavio 
prijedlog izmjena i dopuna Statuta Instituta, te je zatražio ZV da u postupku donošenja 
izmjena i dopuna Statuta da svoje prethodno mišljenje. 
Otvorena je diskusija.  



Predložene su sljedeće izmjene i dopune: 
1. da se u čl. 5. Izmjena i dopuna Statuta: 
- doda st. (2) Ustroj i rad centara reguliran je Pravilnikom o ustroju i radu centara Instituta za 
filozofiju; 
- u st. (5) da se u zadnjoj rečenici iza riječi „Prijedlog mora sadržavati obrazloženje potrebe za 
ustrojavanjem centra“ dodaju riječi: „program rada centra, opis njegovih ciljeva te početni 
popis članova“; 
- da se doda st. (7) Jednom godišnje voditelj centra podnosi Znanstvenom vijeću izvješće o 
radu centra;  
2. da se u čl. 12. izmjena i dopuna: 
- riječi „asistent može” zamjenjuju se riječima „asistent i mentor mogu”; 
3. da se briše prethodni čl. 15. 
Predložene izmjene i dopune Statuta uz dodatne prijedloge izmjena i dopuna stavljene su na 
glasanje i prihvaćene jednoglasno. 
 
Ad. 7. Prijedlog za dodjelu počasnog zvanja zaslužne znanstvenice dr. sc. Erni Banić-
Pajnić 
Povjerenstvo u sastavu: Damir Barbarić, Anto Mišić i Filip Grgić predložilo je da se dr. sc. 
Erni Banić-Pajnić, umirovljenoj znanstvenoj savjetnici Instituta, dodijeli zvanje zaslužne 
znanstvenice u sa svim pravima koja proizlaze iz čl. 53a Statuta Instituta. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Prijedlog povjerenstva stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 8. Ukidanje Povjerenstva za praćenje provedbe Strategije i osiguranje kvalitete 
znanstvenoistraživačkog rada 
Na 160. sjednici Znanstvenog vijeća 24. siječnja 2018. osnovano je Povjerenstvo za praćenje 
provedbe Strategije i osiguranje kvalitete znanstvenoistraživačkog rada. U međuvremenu je 
Upravno vijeće Instituta na svojoj sjednici 16. travnja 2018. usvojilo Pravilnik o sustavu 
osiguravanja i unapređivanja kvalitete što ga je sastavilo to povjerenstvo. Čl. 7. toga 
pravilnika predviđa osnivanje Povjerenstva za osiguravanje kvalitete koje čine Ravnatelj, 
predsjednik Znanstvenog vijeća, predstavnik suradnika, predstavnik Odjeljka knjižnice i 
arhiva te dva člana koje predlaže Znanstveno vijeće. Ravnatelj predlaže Znanstvenom vijeću 
da se postojeće Povjerenstvo za praćenje provedbe Strategije i osiguranje kvalitete 
znanstvenoistraživačkog rada ukine, s obzirom na to da je, sastavljanjem Pravilnika o sustavu 
osiguravanja i unapređivanja kvalitete, obavilo jedan dio svoje predviđene zadaće. Za drugi 
dio zadaće toga povjerenstva, a to je praćenje Strategije, prema Pravilniku o sustavu 
osiguravanja i unapređivanja kvalitete (čl. 8) zaduženo je njime predviđeno Povjerenstvo za 
osiguravanje kvalitete. 
Prijedlog ravnatelja stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 9. Osnivanje Povjerenstva za osiguravanje kvalitete i imenovanje njegovih članova 
Vezano uz prethodnu točku dnevnoga reda, ravnatelj je predložio da se izabere novo 
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete te da za njegove članove imenuje iste osobe koje su 
činile ukinuto Povjerenstvo za praćenje provedbe Strategije i osiguranje kvalitete 
znanstvenoistraživačkog rada, a to su Ravnatelj, predsjednik Znanstvenog vijeća, Zvonimir 
Anić, Tvrtko Jolić i Ivana Skuhala Karasman te, kao predstavnica Odjeljka knjižnice i arhiva, 
Milena Marinić Čuljak. 
Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 



Ad. 10. Razmatranje situacije u vezi s natječajem za izbor na znanstveno radno mjesto 
znanstvenog suradnika 
Institut je u Narodnim novinama br. 29/2018. od 28. 3. 2018. raspisao natječaj za 
zapošljavanje jednog znanstvenog suradnika na znanstveno radno mjesto znanstvenog 
suradnika. Na natječaj se prijavilo 38 pristupnika, od toga tri iz Hrvatske a ostali svi iz 
inozemstva. Nijedan pristupnik iz inozemstva nema znanstveno zvanje znanstvenog 
suradnika, ali gotovo svi ispunjavaju uvjete za izbor u to zvanje. Problem je u tome što ako 
pokrenemo postupak izbora u znanstveno zvanje za jednog pristupnika, prema Zakonu ga 
moramo pokrenuti za sve pristupnike, što bi u ovom slučaju bilo previše. Ravnatelj predlaže 
da se napravi uži izbor kandidata koji nemaju znanstveno zvanje i pokrene postupak samo za 
njih 3-4. 
Otvorena je diskusija.  U diskusiji su sudjelovali: I. Skuhala Karasman, D. Barbarić, F. Grgić, 
D. Pećnjak, S. Kutleša, S. Kovač, L. Boršić, P. Gregorić, T. Bracanović, D. Dožudić. 
U diskusiji se predlagalo da se izaberu samo oni pristupnici koji već imaju znanstveno zvanje 
znanstvenog suradnika; da Povjerenstvo napravi izbor nekoliko pristupnika koji nemaju 
znanstveno zvanje, te predloži da se za njih pokrene izbor s time da svoj prijedlog temeljito 
obrazloži na sljedećoj sjednici ZV-a; da se traži mišljenje MZO-a. Ovi prijedlozi mogu 
poslužiti Povjerenstvu kao pomoć u donošenju odluke.  
 
Ad. 11. Razno. 
a) 7. 5. 2018. T. Bracanović održat će kolokvij Imamo li pravo da nas puste na miru?, V. kat  
u 11:00 sati. 
b) u Austrijskom kulturnom forumu održat će se okrugli stol Elza Kučera – filozofkinja, 
psihologinja, knjižničarka u sklopu projekta „Hrvatske filozofkinje u europskom kontekstu“. 
c) Ivan Restović održat će kolokvij Neprijelaznost uzrokovanja: Brouwerov prilog, 
četvrtak, 17. 5. 2018. u 11:00 sati, V. kat. 
d) Alan Hájek (Australian National University), održat će kolokvij Most Counterfactuals Are 
Still False, u srijedu, 23. 5. 2018. u 12:00 sati, V. kat. 
e) Od 24. do 26. 5. održat će se znanstveni skup u okviru projekta HRZZ „Free Will, 
Causality and Luck“: Agent Causation, Powers, and Sourcehood, V. kat 
f) P. Šegedin upoznaje članove ZV-a da je u dogovoru s ravnateljem Instituta razgovarao s 
rektorom Sveučilišta u Dubrovniku, koji je izrazio spremnost na suradnju s Institutom i iznio 
gotovo identično mišljenje kao što je naše, da s pokretanjem združenog doktorskog studija 
filozofije treba pričekati dok ne izađe novi zakon, ali da svakako trebamo sastati i o svemu 
dogovoriti. Predložili su da se sastanak održi na Institutu. Ovaj je prijedlog prihvaćen. 
 
 Dovršeno u 12:50 
 
Zapisničar:      Predsjednik Znanstvenog vijeća Instituta 
 
 
Sanja Berger-Tilić     Dr. sc. Davor Pećnjak 


