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Broj: 378-38/09.2018. 
Zagreb, 19. rujna 2018. 

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

srijedu, 19. rujna 2018. s početkom u 11,00 sati. 
 
Prisutni: dr. sc. Pavo Barišić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju; dr. sc. Luka Boršić, viši 
znanstveni suradnik; dr. sc. Tomislav Bracanović, 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. 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. Matej 
Sušnik, znanstveni suradnik; dr. sc. Dario Škarica, znanstveni savjetnik; dr. sc. Jure Zovko, 
znanstveni savjetnik u trajnom zvanju; dr. sc. Marie-Élise Zovko, znanstvena savjetnica. 
 
Odsutni: dr. sc. Damir Barbarić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (isprika); dr. sc. Boris 
Kožnjak, znanstveni suradnik (isprika); dr. sc. Zdravko Radman, znanstveni savjetnik u 
trajnom zvanju (godišnji odmor); dr. sc. Petar Šegedin, viši znanstveni suradnik (isprika).  
 
Zapisničar: Sanja Berger-Tilić 
 
Predsjednik ZV-a konstatira da je od 21 člana ZV-a prisutno 17 te utvrđuje postojanje 
kvoruma za pravovaljano donošenje odluka. 
Predsjednik ZV-a predlaže dnevni red:  

1. Ovjera zapisnika 165. sjednice Znanstvenog vijeća održane 4. srpnja 2018. 
2. Obavijesti ravnatelja 
3. Prijedlog Povjerenstva za izbor pristupnika na znanstveno radno mjesto višeg 

znanstvenog suradnika 
4. Prijedlog Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za dr. sc. 

Elia Zardinija 
5. Prijedlog Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za dr. sc. 

Thomasa Raleigha 
6. Prijedlog Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za dr. sc. 

Daniela Dohrna 
7. Prijedlog Povjerenstva za izdavaštvo za izdavanje Godišnjaka za filozofiju 2018.  
8. Prijedlog Povjerenstva za izdavaštvo za izdavanje zbornika radova iz niza 

Philosophical Topics - Does Philosophy Need Its History? / Braucht die Philosophie 
ihre Geschichte?  

9. Razmatranje i usvajanje izvještaja o provedbi preporuka za poboljšanja iz postupka 
reakreditacije javnih znanstvenih instituta 

10. Razmatranje prijedloga o pokretanju ljetne škole u organizaciji Instituta za filozofiju 
11. Razmatranje prijedloga za uspostavu suradnje s Agencijom za odgoj i obrazovanje u 

organizaciji aktivnosti iz filozofije, logike i etike 
12. Prijedlog suradnje sa Sveučilištem u Paderbornu u okviru programa Erasmus+ 
13. Razno. 

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 
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Ad. 1. Ovjera Zapisnika 165. sjednice Znanstvenog vijeća održane 4. srpnja 2018. 
Zapisnik je prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 2. Obavijesti ravnatelja 

 09. 07. 2018. na MZO smo poslali financijski izvještaj za period 1. 1. – 30. 6. 2018. 
 10. 7. 2018. izdana je suglasnost dr. sc. Goranu Lojkiću za izvođenje nastave na 

Fakultetu filozofije i religijskih znanosti 
 18. 7. 2018. od AZVO je dostavljen dodatak ugovoru o dodjeli sredstava zaklade za 

projekt dr. sc. Mateja Sušnika 
 18. 7. 2018. svim pristupnicima prijavljenim na natječaj za znanstveno radno mjesto 

znanstveni suradnik (raspisan u ožujku 2018.) elektroničkom poštom je poslana 
obavijest o odluci koju je Znanstveno vijeće donijelo na svojoj 165. sjednici 

 24. 7. 2018. MZO je donijelo odluku o financijskoj potpori znanstvenim časopisima i 
časopisima za popularizaciju znanosti u 2018. godini. Prilozi su dobili iznos od 
75.104,00 kn, a Croatian Journal of Philosophy, časopis čiji smo suizdavač, nije 
dobio ništa 

 27. 7. 2018. od Zaklade HAZU dobili smo obavijest o nedodjeli sredstava za knjige 
 27. 7. 2018. od MZO smo dobili odluku o imenovanju predsjednika i dva člana UV-a 

(Ivan Koprek, Marija Brajdić Vuković i Marija-Ana Zovko Tomaš) 
 20. 8. 2018. MZO-u smo poslali traženja za produljenje radnog odnosa dr. sc. Damiru 

Barbariću i dr. sc. Zdravku Radmanu  
 30. 8. 2018. MZO nam je poslalo odluku o kriterijima za odobravanje radnih mjesta 

znanstvenika-povratnika na javnim sveučilištima i javnim znanstvenim institutuma u 
Republici Hrvatskoj 

 7. 9. 2018. MZO je donijelo odluku o financijskoj prtpori u pripremi i održavanju 
znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2018. godini. Institutu su odobrena 
sredstva za tri skupa: Pojam svijeta u filozofiji/The Concept of World in Philosophy, 
Emotions between history and science i Der Anfang der Weltalter (1811). 

 11. 9. 2018. izdana je suglasnost dr. sc. Pavi Barišiću za izvođenje nastave na 
Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu 

 13. 9. 2018. MZO-u smo poslali popratni dopis s presudom Općinskog suda u Zagrebu 
u sudskom sporu Luka Boršić vrs. Institut za filozofiju, s traženjem refundacije iznosa 
navedenog u priloženoj presudi 

 
Ad. 3. Prijedlog Povjerenstva za izbor pristupnika na znanstveno radno mjesto višeg 
znanstvenog suradnika 
U ime povjerenstva za izbor pristupnika na znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog 
suradnika u sastavu: Pavel Gregorić, Stipe Kutleša i Davor Pećnjak, izvještaj je usmeno 
obrazložio Davor Pećnjak. Na natječaj, što ga je temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i 
obrazovanja Institut raspisao 28. lipnja 2018, javio se jedan pristupnik, Boris Kožnjak. 
Povjerenstvo je nakon uvida u dokumentaciju ustanovilo da Boris Kožnjak u potpunosti 
ispunjava sve uvjete potrebne za izbor na znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog 
suradnika, te predlaže Znanstvenom vijeću Instituta da prihvati izvještaj i zaposli Borisa 
Kožnjaka na znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog suradnika u Institutu za filozofiju. 
Prijedlog povjerenstva stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 4. Prijedlog Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za 
dr. sc. Elia Zardinija 



3 
 

U ime povjerenstva za ocjenu zadovoljavanja uvjeta za izbor Elia Zardinija u znanstveno 
zvanje znanstvenog suradnika u sastavu: Majda Trobok, Stipe Kutleša i Martino Rossi Monti 
izvještaj je usmeno obrazložio Martino Rossi Monti. Povjerenstvo je nakon uvida u 
dokumentaciju zaključilo da Elia Zardini obilno premašuje i tražena očekivanja i tražene 
uvjete. Povjerenstvo predlaže Znanstvenom vijeću da prihvati izvještaj te Matičnom odboru 
za filozofiju i teologiju dostavi svoju odluku i prijedlog da u skladu s čl. 35 Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju donese konačnu odluku o izboru Elia Zardinija 
u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u području humanističkih znanosti, polju 
filozofije. 
Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 5. Prijedlog Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za 
dr. sc. Thomasa Raleigha 
U ime povjerenstva za ocjenu zadovoljavanja uvjeta za izbor Thomasa Raleigha u znanstveno 
zvanje znanstvenog suradnika u sastavu: Filip Grgić, Boran Berčić i Matej Sušnik izvještaj je 
usmeno obrazložio Filip Grgić. Povjerenstvo je nakon uvida u dokumentaciju zaključilo da 
Thomas Raleigh obilno premašuje i tražena zakonska očekivanja i tražene zakonske uvjete. 
Povjerenstvo predlaže Znanstvenom vijeću da prihvati izvještaj te Matičnom odboru za 
filozofiju i teologiju dostavi svoju odluku i prijedlog da u skladu s čl. 35 Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju donese konačnu odluku o izboru Thomasa 
Raleigha u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u području humanističkih znanosti, 
polju filozofije. 
Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 6. Prijedlog Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za 
dr. sc. Daniela Dohrna 
U ime povjerenstva za ocjenu zadovoljavanja uvjeta za izbor Daniela Dohrna u znanstveno 
zvanje znanstvenog suradnika u sastavu: Ivana Skuhala Karasman, Luka Boršić i Boran 
Berčić izvještaj je usmeno obrazložio Luka Boršić. Povjerenstvo je nakon uvida u 
dokumentaciju zaključilo da Daniel Dohrn obilno premašuje i tražena zakonska očekivanja i 
tražene zakonske uvjete.  Povjerenstvo predlaže Znanstvenom vijeću da prihvati izvještaj te 
Matičnom odboru za filozofiju i teologiju dostavi svoju odluku i prijedlog da u skladu s čl. 35 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju donese konačnu odluku o izboru 
Daniela Dohrna u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u području humanističkih 
znanosti, polju filozofije. 
Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 7. Prijedlog Povjerenstva za izdavaštvo za izdavanje Godišnjaka za filozofiju 2018.  
Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Instituta predlaže Znanstvenom vijeću da institut objavi 
zbornik radova Godišnjak za filozofiju 2018. čiji je urednik Boris Kožnjak. Rukopis knjige 
poslan je dvama recenzentima. Obje recenzije su pozitivne. Povjerenstvo predlaže 
Znanstvenom vijeću da podrži njihov prijedlog i objavi predloženu knjigu. 
Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 8. Prijedlog Povjerenstva za izdavaštvo za izdavanje zbornika radova iz niza 
Philosophical Topics - Does Philosophy Need Its History? / Braucht die Philosophie ihre 
Geschichte?  
Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Instituta predlaže Znanstvenom vijeću da institut objavi 
zbornik radova Treba li filozofija svoju povijest? / Does Philosophy Need Its History? / 
Braucht die Philosophie ihre Geschichte?, izdanje u nizu Philosophical Topics. Rukopis 
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zbornika radova poslan je dvama recenzentima. Obje recenzije su pozitivne. Povjerenstvo 
predlaže Znanstvenom vijeću da podrži njihov prijedlog i objavi predložen zbornik radova. 
Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 9. Razmatranje i usvajanje izvještaja o provedbi preporuka za poboljšanja iz 
postupka reakreditacije javnih znanstvenih instituta 
Institut je od Agencije za znanost i visoko obrazovanje dobio zahtjev za dostavom izvještaja o 
provedbi preporuka za poboljšanja iz postupka reakreditacije javnih znanstvenih instituta. 
Ravnatelj je izradio izvještaj na temelju preporuka stručnog povjerenstva od 25. studenoga 
2013. godine i akreditacijske preporuke Agencije za znanost i visoko obrazovanje od 13. 
ožujka 2014. godine i naglasio da su preporuke sadržane u izvještaju stručnog povjerenstva i 
u akreditacijskoj preporuci uspješno primijenjene.  
Izvještaj je stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 10. Razmatranje prijedloga o pokretanju ljetne škole u organizaciji Instituta za 
filozofiju 
Tomislav Bracanović i Filip Grgić predlažu da Institut za filozofiju pokrene ljetnu školu za 
doktorske studente filozofije iz Hrvatske i inozemstva. Predavači bi bili zaposlenici Instituta 
za filozofiju i odabrani inozemni stručnjaci. Škola bi se održavala ili u prostorijama samog 
Instituta ili na nekoj drugoj lokaciji u Zagrebu ili blizini Zagreba. Potencijalni termin 
održavanja škole je druga polovica lipnja ili početak srpnja 2019. kada više nema predavanja 
na većini sveučilišta. Škola bi uključivala standardne elemente: školarine, zajednički smještaj 
i prehranu sudionika, predavanja, kraća izlaganja polaznika, radionice, čitanje tekstova, 
dodatna događanja poput obilaska Zagreba, posjete muzejima i sl. Polaznicima bi se izdavale 
potvrde o sudjelovanju sa specificiranim aktivnostima, između ostaloga i u svrhu njihova 
eventualnog priznavanja na matičnim studijima u obliku ECTS bodova.  
S obzirom na broj zaposlenika Instituta i raznolikost njihovih istraživačkih interesa, 
predlagači smatraju da bi pokretanje ljetne škole pozitivno utjecalo na prepoznatljivost 
Instituta u hrvatskim i inozemnim filozofskim krugovima, a posebice na stvaranje i 
njegovanje veza sa sveučilišnim odsjecima za filozofiju.  
Nakon kraće diskusije zaključeno je da će Tomislav Bracanović detaljnije razraditi ovaj 
prijedlog, te se pozivaju ostali djelatnici Instituta da daju svoje prijedloge u vezi s navedenim. 
Prijedlog Tomislava Bracanovića i Filipa Grgića stavljen je na glasanje i prihvaćen 
jednoglasno. 
 
Ad. 11. Razmatranje prijedloga za uspostavu suradnje s Agencijom za odgoj i 
obrazovanje u organizaciji aktivnosti iz filozofije, logike i etike 
Tomislav Bracanović i Filip Grgić predlažu Znanstvenom vijeću Instituta da uspostavi 
suradnju s Agencijom za odgoj i obrazovanje (AZOO). AZOO posredstvom svojih savjetnica 
za filozofiju, logiku i etiku već više godina surađuje s pojedinim zaposlenicima Instituta za 
filozofiju, međutim, formalna suradnja između Instituta i Agencije za odgoj i obrazovanje ne 
postoji, niti se bilo koja od spomenutih aktivnosti održala u prostorijama ili suorganizaciji 
Instituta. Smatramo da bi predložena suradnja bila obostrano korisna kako s obzirom na stalnu 
potrebu Agencije za angažiranjem znanstvenika i sveučilišnih nastavnika specijaliziranih za 
pojedina područja filozofije, tako i s obzirom na interes Instituta da o svojim istraživačkim 
rezultatima i izdanjima kontinuirano informira vrlo brojnu populaciju srednjoškolskih 
nastavnika filozofije, logike i etike. Stoga pozivaju sve znanstvenike Instituta da im dostave 
svoje prijedloge tema ili oblika suradnje s AZOO. 
Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
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Ad. 12. Prijedlog suradnje sa Sveučilištem u Paderbornu u okviru programa Erasmus 
plus 
Luka Boršić predložio je i obrazložio da bi s obzirom da dosadašnju suradnju Instituta i 
Sveučilišta u Paderbornu bilo dobro za Institut da se sa spomenutim sveučilištem potpiše 
ugovor o suradnji Erasmus +. 
Znanstveno vijeće odobrilo je sklapanje Erasmus + ugovora o suradnji Instituta za Filozofiju i 
Sveučilišta u Paderbornu. 
 
Ad. 13. Razno 

 Obavijest da predstavniku asistenata i poslijedoktoranada u Znanstvenom vijeću 
istječe mandat 2. 11. 2018.  

 Obavijest da će se promocija knjige Normativna etika Tomislava Bracanovića održati 
26. 10. 2018. u Knjižnici Bogdana Ogrizovića. 

 Obavijest da 15., 16. i 17. 10. 2018. u Hrvatskoj gostuje Jerry Coyne, autor bestsellera 
Vjera protiv činjenica. 

 Marie-Élise Zovko najavila je organizaciju međunarodnog znanstvenog skupa na 
Hvaru, o čemu pregovara s gradonačelnikom grada Hvara. Predlaže da Institut bude 
suorganizator, a detaljan prijedlog izradit će do sljedeće sjednice ZV-a. 

 
Dovršeno u 12:15 
 
Zapisničar:      Predsjednik Znanstvenog vijeća Instituta 
 
 
Sanja Berger-Tilić     Dr. sc. Davor Pećnjak 


