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Broj: 283-29/05.2018. 
Zagreb, 22. svibnja 2018. 

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

utorak, 22. svibnja 2018. s početkom u 11,00 sati. 
 
Prisutni: dr. sc. Luka Boršić, viši znanstveni suradnik; dr. sc. Tomislav Bracanović, viši 
znanstveni suradnik; dr. sc. Dušan Dožudić, znanstveni suradnik; dr. sc. Filip Grgić, 
znanstveni savjetnik; dr. sc. Tvrtko Jolić, znanstveni suradnik; dr. sc. Boris Kožnjak, 
znanstveni suradnik; 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. Matej Sušnik, znanstveni suradnik; dr. sc. Dario Škarica, 
znanstveni savjetnik; dr. sc. Jure Zovko, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
 
Odsutni: dr. sc. Damir Barbarić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (isprika); dr. sc. Pavo 
Barišić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (studijski boravak); dr. sc. Pavel Gregorić, 
znanstveni savjetnik (službeni put); dr. sc. Stipe Kutleša, znanstveni savjetnik (isprika); dr. sc. 
Srećko Kovač, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (isprika); dr. sc. Zdravko Radman, 
znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (isprika); dr. sc. Petar Šegedin, viši znanstveni suradnik 
(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 13 te utvrđuje postojanje 
kvoruma za pravovaljano donošenje odluka. 
Predsjednik ZV-a predlaže dopunu dnevnog reda: dodaje se točka 7. Sudjelovanje Instituta u 
projektu „Provedba hrvatskog kvalifikacijskog okvira na razini visokog obrazovanja“, a  
točka 7 Razno postaje točka 8. 
Dopunjeni dnevni red glasi: 

1. Ovjera zapisnika 163. sjednice Znanstvenog vijeća održane 2. svibnja  2018. 
2. Obavijesti ravnatelja 
3. Izvještaj sa sjednice Upravnog vijeća održane 14. svibnja 2018. 
4. Izvještaj Povjerenstva za izbor pristupnika na dva znanstvena radna mjesta višeg 

znanstvenog suradnika 
5. Izvještaj Povjerenstva za dodjelu nagrada za znanstvenu izvrsnost u Institutu za 

filozofiju za 2017. godinu 
6. Prijedlog o suorganizaciji znanstvenog skupa Formal Methods and Science in Philosophy 
7. Sudjelovanje Instituta u projektu „Provedba hrvatskog kvalifikacijskog okvira na 

razini visokog obrazovanja“ 
8. Razno. 

Predloženi dopunjeni dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad. 1. Ovjera Zapisnika 163. sjednice Znanstvenog vijeća održane 2. svibnja 2018. 
Zapisnik je prihvaćen jednoglasno. 
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Ad. 2. Obavijesti ravnatelja 
1) 9. 5. 2018. stupio je na snagu Pravilnik o radu i vrednovanju asistenata, poslijedoktoranada 
i mentorȃ u Institutu za filozofiju. 
2) 11. 5. 2018. Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj na 
njihovo traženje poslali smo Pravilnike o izboru na znanstvena radna mjesta i Pravilnik o 
reizboru na znanstvena radna mjesta. 
3) 7. 5. 2018. od MZO primili smo odluku o financiranju materijalnih troškova redovnog 
poslovanja Instituta u 2018. 
4) 14. 5. 2018. napisana je Odluka o donošenju Statuta o izmjenama i dopunama statuta. 
5)17. 5. 2018. ravnatelj i Luka Boršić uputili su prosvjed HrZZ u vezi zapošljavanja 
doktoranda na projektu Hrvatske filozofkinje u europskom kontekstu. HrZZ traži da 
doktoranda zaposlimo na dvije godine, a ne na tri kako je bilo naznačeno u projektnom i 
financijskom planu Projekta koji je prihvaćen. Također traže da odgovorna osoba izračuna i 
dostavi im ukupan iznos plaće od dana zapošljavanja doktoranda do kraja izvještajnog 
razdoblja. U tekstu natječaja koji je Institut na temelju prihvaćenog Projekta raspisao traži se 
doktorand na vrijeme od tri godine. Kad bi Institut postupio prema traženju HrZZ kršio bi 
propozicije natječaja, a time i zakon.  
Otvorena je diskusija. U diskusiji su sudjelovali: Filip Grgić, Luka Boršić, Tvrtko Jolić, 
Tomislav Bracanović, Davor Pećnjak. 
Istaknuto je da o ovom problemu, ako se ne riješi, treba obavijestiti MZO. 
 
Ad. 3. Izvještaj sa sjednice Upravnog vijeća održane 14. svibnja 2018. 
Izvještaj je podnijela Ivana Skuhala Karasman.  
Upravno je vijeće svoju 3. sjednicu održalo 14. svibnja 2018. s tri točke dnevnog reda: Ovjera 
zapisnika 2. sjednice UV održane 16. travnja 2018.; Rasprava i usvajanje Prijedloga Statuta o 
izmjenama i dopunama Statuta Instituta za filozofiju i Razno.  
U raspravi o Prijedlogu Statuta o izmjenama i dopunama Statuta nije bilo primjedbi te je 
Upravno vijeće jednoglasno donijelo Statut o izmjenama i dopunama Statuta Instituta za 
filozofiju.  
Pod točkom Razno napomenuto je da mandat sadašnjim članovima UV-a istječe 16. lipnja 
2018.  
 
Ad. 4. Izvještaj Povjerenstva za izbor pristupnika na dva znanstvena radna mjesta višeg 
znanstvenog suradnika 
U ime povjerenstva u sastavu: Damir Barbarić, Davor Pećnjak i Dario Škarica izvješće je 
podnio Davor Pećnjak. Na natječaj za zapošljavanje na dva znanstvena radna mjesta višeg 
znanstvenog suradnika (objavljen u NN 29/18 od 28. 03. 2018., na mrežnoj stranici Instituta, 
Euraxessu i u 24 sata) javilo se dvoje pristupnika: Luka Boršić i Ivana Skuhala Karasman. 
Nakon što je povjerenstvo utvrdilo da oba pristupnika zadovoljavaju opće i posebne uvjete 
propisane Pravilnicima, predlaže Znanstvenom vijeću da se Luku Boršića i Ivanu Skuhala 
Karasman zaposli na znanstvena radna mjesta višeg znanstvenog suradnika. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Predsjednik ZV-a stavio je prijedlog Povjerenstva na glasanje, prijedlog je prihvaćen 
jednoglasno. 
 
Ad. 5. Izvještaj Povjerenstva za dodjelu nagrada za znanstvenu izvrsnost u Institutu za 
filozofiju za 2017. godinu 
Povjerenstvo (Boris Kožnjak, Dušan Dožudić i Luka Malatesti) zaprimilo je jedan prijedlog 
za dodjelu nagrade i to Damira Barbarića. Prijedlog je dostavljen u propisanom roku (1. 
ožujka 2018.), uredno je obrazložen, cjelovit i u cijelosti osnovan. Radi se o znanstvenom 
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radu „Eine Kehre und viele Brüche auf einem Denkweg“, objavljenom kao poglavlje u 
uredničkoj knjizi Harald Seubert & Klaus Neugebauer (ur.) Auslegungen. Von Parmenides bis 
zu den Schwarzen Heften (Verlag Karl Alber: Freiburg/München 2017., str. 10-21, ISBN 978-
3-494-58940-6.). 
Rad Damira Barbarića objavljen je u 2017. godini i uredno je uvršten u institutski repozitorij. 
Povjerenstvo smatra da predloženi znanstveni rad Damira Barbarića udovoljava uvjetima za 
dodjelu nagrade za znanstvenu izvrsnost i predstavlja vrijedan doprinos istraživanjima u 
domeni suvremene filozofije. Stoga predlažu Znanstvenom vijeću da Damiru Barbariću 
dodijeli nagradu u iznosu od 2.000,00 kn za predloženi znanstveni rad. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Predsjednik ZV-a stavlja na glasanje prijedlog Povjerenstva za znanstvenu izvrsnost da se 
Damiru Barbariću dodijeli ovogodišnja nagrada za znanstvenu izvrsnost. Prihvaćeno 
jednoglasno. 
 
Ad. 6. Prijedlog o suorganizaciji znanstvenog skupa Formal Methods and Science in 
Philosophy 
Predsjednik ZV-a predlaže da se ova točka dnevnog reda odgodi za sljedeću sjednicu ZV-a jer 
je predlagatelj Srećko Kovač odsutan. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 7. Sudjelovanje Instituta u projektu „Provedba hrvatskog kvalifikacijskog okvira na 
razini visokog obrazovanja“ 
Od Filozofskog fakulteta u Rijeci dobili smo prijedlog da se uključimo kao partneri u projekt 
Kroatistika, Andragogija, Filozofija i Kulturologija – usklađivanje s HKO-om (KAFKa). 
Projekt bi bio financiran bespovratnim sredstvima socijalnog EU fonda. Ukoliko bi projekt 
bio odobren, uloga Instituta kao partnera bila bi rad u njihovim projektnim vijećima i 
sudjelovanje u organizaciji radionica.  
Otvorena je diskusija. U diskusiji su sudjelovali Luka Boršić, Filip Grgić, Ivana Skuhala 
Karasman. 
Nakon kraće diskusije predsjednik ZV-a stavio je na glasanje prijedlog:  
Tko je za to da se potpiše izjava o partnerstvu Instituta za filozofiju i Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci za rad na projektu Kroatistika, Andragogija, Filozofija i Kulturologija – 
usklađivanje s HKO-om (KAFKa)? Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 8. Razno 
a) 23. 5. 2018. u 12:00 na u velikoj dvorani Instituta predavanje „Most Counterfactuals Are 
Still False“ održat će Alan Hájek (Australian National University).  
b) Od 24. do 26. 6. 2018. bit će održan znanstveni skup u okviru projekta HrZZ „Free Will, 
Causality and Luck" Agent Causation, Powers, and Sourcehood. 
c) Sindikalni povjerenik Instituta Luka Boršić informirao je u vezi pregovora između 
Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja i Vlade RH u vezi s Kolektivnim 
ugovorom za znanost i visoko obrazovanje. Detaljnije se informacije mogu pročitati na web 
stranici Nezavisnog sindikata znanosti. 
 
Dovršeno u 11:35 
 
Zapisničar:      Predsjednik Znanstvenog vijeća Instituta 
 
 
Sanja Berger-Tilić     Dr. sc. Davor Pećnjak 


