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Broj: 410-41/10.2018. 
Zagreb, 18. listopada 2018. 

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

srijedu, 17. listopada 2018. s početkom u 11,00 sati. 
 
Prisutni: dr. sc. Damir Barbarić, 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. 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. Matej Sušnik, znanstveni suradnik; dr. sc. Petar 
Šegedin, viši znanstveni suradnik; dr. sc. Marie-Élise Zovko, znanstvena savjetnica. 
 
Odsutni: dr. sc. Pavo Barišić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (isprika); dr. sc. Zdravko 
Radman, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (godišnji odmor); dr. sc. Dario Škarica, 
znanstveni savjetnik (isprika); 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 17 te utvrđuje postojanje 
kvoruma za pravovaljano donošenje odluka. 
 
Predsjednik ZV-a predlaže dnevni red:  
 

1. Ovjera zapisnika 166. sjednice Znanstvenog vijeća održane 19. rujna 2018. 
2. Obavijesti ravnatelja 
3. Izvještaj sa sjednice Upravnog vijeća održane 9. listopada 2018. 
4. Imenovanje Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za dr. 

sc. Antu Čartolovnog 
5. Prijedlog Povjerenstva za izdavaštvo za izdavanje zbornika radova Hrvatska filozofija: 

jučer danas sutra 
6. Organizacija ljetne škole 
7. Prijedlog za suorganizaciju pete međunarodne filozofske konferencije Zagrebačka 

konferencija o primijenjenoj etici 2019. / Zagreb Applied Ethics Conference 2019. 
8. Razno 
 

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad. 1. Ovjera Zapisnika 166. sjednice Znanstvenog vijeća održane 19. rujna 2018. 
Zapisnik 166. sjednice Znanstvenog vijeća održane 19. rujna 2018. prihvaćen je jednoglasno. 
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Ad. 2. Obavijesti ravnatelja 
 19. 9. 2018. Matičnom odboru za polja filozofije i teologije poslali smo molbe za izbor 

Daniela Dohrna, Thomasa Raleigha i Elia Zardinia u znanstveno zvanje znanstveni 
suradnik 

 20. 9. 2018. na AZVO smo poslali Izvještaj o postignutim poboljšanjima u radu 
Instituta za filozofiju temeljem preporuka stručnog povjerenstva od 25. studenoga 
2013. godine i akreditacijske preporuke AZVO 13. ožujka 2014. godine 

 21. 9. 2018. urudžbirana je obavijest HrZZ o odluci upravnog odbora o prihvaćanju 
molbe za produljenje trajanja  Projekta razvoja karijere mladih istraživača – izobrazba 
novih doktora znanosti u trajanju od 6 mjeseci, čime je produljen radni odnos asistentu 
Ivanu Restoviću 

 30. 9. 2018. potpisan je ugovor o radu na neodređeno vrijeme s Borisom Kožnjakom 
na radnom mjestu višeg znanstvenog suradnika. 

 1. 10. 2018. potpisan je aneks ugovoru o radu na određeno vrijeme s Ivanom 
Restovićem u trajanju od 6 mjeseci 

 9. 10. 2018. MZO je odgovorio na dopis Instituta u vezi s presudom Općinskog suda u 
Zagrebu u sudskom sporu Luka Boršić vrs. Institut za filozofiju 

 10. 10. 2018. iz Instituta poslano je očitovanje na prethodni dopis 
 10. 10. 2018. Srećko Kovač i ravnatelj Instituta poslali su na HrZZ očitovanje na 

pismo v.d. ravnateljice HrZZ zbog krajnje nekorektnog postupanja HrZZ prilikom 
vrednovanja rada na projektu voditelja Srećka Kovača 

Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
 
Ad. 3. Izvještaj sa sjednice Upravnog vijeća održane 9. listopada 2018. 
Izvještaj je podnijela Ivana Skuhala Karasman. 4. sjednica Upravnog vijeća održana je 9. 
listopada 2018. u novom sastavu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja imenovalo je novog 
predsjednika, prof. dr. sc. Ivana Kopreka, i dvije članice, doc. dr. sc. Mariju Brajdić Vuković 
s Hrvatskih studija i Mariju Anu Zovko Tomaš dipl. iur. iz Ministarstva znanosti i 
obrazovanja. Imenovani su na razdoblje od dvije godine s početkom 25. srpnja 2018. Dnevni 
red sjednice imao je četiri točke: 1) Upoznavanje predsjednika i novih članova Upravnog 
vijeća s radom Instituta i aktualnim problemima, o čemu je izvijestio ravnatelj Instituta; 2) 
Razmatranje i usvajanje Prijedloga financijskog plana Instituta za 2019. i Projekcije plana za 
2020. i 2021. godinu s obrazloženjem, koji su nakon kraće diskusije prihvaćeni jednoglasno; 
3) Razno, razgovaralo se o radu i tekućim poslovima na Institutu. 
 
Ad. 4. Imenovanje Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za 
dr. sc. Antu Čartolovnog 
Dr. sc. Anto Čartolovni osobno se obratio Institutu za filozofiju radi pokretanja postupka 
izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. Dostavio je dokumentaciju koju su svi 
članovi Znanstvenog vijeća primili uz poziv za ovu sjednicu. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Predloženi su članovi povjerenstva: dr. sc. Tomislav Bracanović, viši znanstveni suradnik, 
prof. dr. sc. Stjepan Kušar, redoviti profesor i dr. sc. Davor Pećnjak, znanstveni savjetnik. 
Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 5. Prijedlog Povjerenstva za izdavaštvo za izdavanje zbornika radova Hrvatska 
filozofija jučer danas sutra 
Povjerenstvo za izdavačku djelatnost razmotrilo je prijedlog urednica Erne Banić-Pajnić, 
Mihaele Girardi-Karšulin, Snježane Paušek Baždar i Željke Metesi Deronjić za objavu 
zbornika radova Hrvatska filozofija i znanost: jučer, danas, sutra. Prijedlog teksta zbornika 
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dobio je dvije pozitivne recenzije. Povjerenstvo predlaže Znanstvenom vijeću da podrži 
prijedlog da se ova knjiga objavi. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 6. Organizacija ljetne škole. 
Filip Grgić predlaže raspravu o temi, formatu i datumu održavanja ljetne škole. Predlaže 
datum održavanja škole od 17. 6. do 19. 6. 2019. i temu pod naslovom „Filozofija i 
tehnologija“. Napominje da se za održavanje predavanja prijavilo dvanaest znanstvenika s 
Instituta. 
Otvorena je diskusija. U diskusiji su sudjelovali: Petar Šegedin, Tomislav Bracanović, Marie-
Élise Zovko, Damir Barbarić, Filip Grgić, Luka Boršić, Boris Kožnjak, Ivan Restović, Davor 
Pećnjak, Srećko Kovač. 
U diskusiji je predloženo da Ljetna škola treba imati međunarodni karakter, s time da se 
obavijesti zainteresirane da Institut neće refundirati troškove smještaja i puta; da se produlji 
termin održavanja do 21. 6. 2019.  te da se predloženi naslov ne mijenja. Ti su prijedlozi 
stavljeni na glasanje i prihvaćeni jednoglasno. 
Predloženo je da se oformi povjerenstvo koje bi izradilo detaljniji prijedlog za provedbu 
organizacije održavanja ljetne škole. Članovi povjerenstva ostat će Filip Grgić i Tomislav 
Bracanović, a ako netko želi može se dobrovoljno javiti za rad u povjerenstvu. 
 
Ad. 7. Prijedlog za suorganizaciju pete međunarodne filozofske konferencije Zagrebačka 
konferencija o primijenjenoj etici 2019. / Zagreb Applied Ethics Conference 2019. 
Od Udruge za promicanje filozofije dobili smo prijedlog za suorganizaciju pete međunarodne 
filozofske konferencije Zagrebačka konferencija o primijenjenoj etici 2019. / Zagreb Applied 
Ethics Conference 2019.  
Udruga predlaže Institutu da se uključi u organizaciju konferencije te da troškove koje 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja ne bi pokrilo podijeli s Udrugom na jednake dijelove. 
Ako pristanemo na to, Institut bi bio istaknut na svim konferencijskim materijalima kao 
ranopravan organizator. Sam termin održavanja konferencije preklapa se s proslavom dana 
Instituta. Stoga bi Udruga taj dan djelomično obustavila konferenciju i ako bude mogućnosti 
zamolila Davida Benatara, glavnog govornika na konferenciji, da na Institutu održi prigodno 
predavanje ili da sudjeluje u radu okruglog stola.  
Otvorena je diskusija. U diskusiji su sudjelovali: Matej Sušnik, Tvrtko Jolić, Filip Grgić, 
Davor Pećnjak, Srećko Kovač. 
Prijedlog Udruge za promicanje filozofije stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
A. 8. Razno. 
a) Asistentu Ivanu Restoviću istekao je mandat predstavnika asistenata u Znanstvenom vijeću. 
Asistenti su za novog predstavnika u Znanstvenom vijeću Instituta izabrali Matka Gjurašina 
na dvije godine s početkom 2. 11. 2018.  
b) Institut za filozofiju, Odsjek za povijesne znanosti HAZU i Centar za transkulturno 
istraživanje emocija zajednički organiziraju međunarodni znanstveni skup  Between Past and 
Present: Interdisciplinary Perspectives on Emotions, koji će se održati u Velikoj dvorani 
Matice hrvatske, Ulica Matice hrvatske 2, 18.-19. listopada 2018. s početkom u 9:30. 
c) Promocija knjige Normativna etika Tomislava Bracanovića održat će se 26. 10. 2018. u 
Knjižnici Bogdana Ogrizovića. 
d) Danas, 17. 10. 2018. Jerry Coyne održat će svoje 3. predavanje u sklopu trećeg Simpozija o 
snazi evolucijske misli na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 
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e) Marie-Élise Zovko poziva sve zainteresirane da se jave za sudjelovanje na međunarodnom 
znanstvenom skupu na Hvaru 
f) Damir Barbarić čestitao je Filipu Grgiću na dodjeli Državne nagrade za znanost za 2017. 
godinu. Čestitci su se pridružili i ostali članovi Znanstvenog vijeća. 
g) Predsjednik Znanstvenog vijeća podsjeća sve mentore na izvještaj o radu svojih asistenata 
do 30. studenoga 2018. Obrasci za izvještaje mogu se preuzeti iz Pravilnika o asistentima. 
 
 
Dovršeno u 12:10 
 
 
Zapisničar:       Predsjednik Znanstvenog vijeća: 
 
 
Sanja Berger-Tilić      Dr. sc. Davor Pećnjak 
 
 

 
 


