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Broj: 427-43/11.2018. 
Zagreb, 14. studenoga 2018. 

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

srijedu, 14. studenoga 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. Dušan Dožudić, znanstveni suradnik; 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. 
Tomislav Bracanović, viši znanstveni suradnik (službeni put); dr. sc. Pavel Gregorić, 
znanstveni savjetnik (službeni put); 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 15 te utvrđuje postojanje 
kvoruma za pravovaljano donošenje odluka. 
 
Predsjednik ZV-a predlaže dnevni red:  
 

1. Ovjera zapisnika 167. sjednice Znanstvenog vijeća održane 17. listopada 2018. 
2. Obavijesti ravnatelja 
3. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za dr. sc. 

Antu Čartolovnog 
4. Donošenje Odluka o dodjeljivanju mentora asistentima na projektima „Hrvatske 

filozofkinje u europskom kontekstu“ i „Šteta, namjere i odgovornost“ 
5. Izvješće sa sastanka Povjerenstva za osiguranje kvalitete 
6. Rasprava o nacrtu prijedloga Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
7. Razno 
 

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad. 1. Ovjera Zapisnika 167. sjednice Znanstvenog vijeća održane 17. listopada 2018. 
Zapisnik 167. sjednice Znanstvenog vijeća održane 17. listopada 2018. prihvaćen je 
jednoglasno. 
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Ad. 2. Obavijesti ravnatelja 
 5. 11. 2018. od Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti, polja filozofije i 

teologije, dobili smo dopis s traženjem dopune izvještaja za izbor D. Dohrna, Th. 
Raleigha i E. Zardinija u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. Dopis je 
proslijeđen članovima povjerenstava. 

 6. 11. 2018. poslali smo na potpis Hrvatskoj zakladi za znanost Ugovor o dodjeli 
sredstava Zaklade po natječaju „Istraživački projekti“, rok 01-18“ za financiranje 
projekta „Hrvatski renesansni aristotelizam – nova era u mišljenju prošlosti“ voditelja 
dr. sc. Pavela Gregorića 

 6. 11. 2018. na MZO smo poslali požurnicu u vezi s izdavanjem suglasnosti za 
produljenje radnog odnosa nakon 65. godine života za dr. sc. Damira Barbarića i dr. 
sc. Zdravka Radmana. Zahtjev s traženjem suglasnosti poslali smo još u kolovozu 
2018. 

 13. 11. 2018. elektroničkom poštom smo dobili dvije odluke MZO: o financijskoj 
potpori programima popularizacije znanosti u 2018. i o financijskoj potpori izdavanju 
znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanom i elektkroničkom obliku u 
2018. g.  

Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
 
Ad. 3. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za dr. 
sc. Antu Čartolovnog 
U ime povjerenstva za ocjenu zadovoljavanja uvjeta za izbor Ante Čartolovnog u znanstveno 
zvanje znanstvenog suradnika u sastavu: Tomislav Bracanović, Stjepan Kušar i Davor 
Pećnjak izvješće je usmeno obrazložio Davor Pećnjak. Povjerenstvo je nakon uvida u 
dokumentaciju zaključilo da Anto Čartolovni zadovoljava sve propisane i tražene uvjete za 
izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u području humanističkih znanosti, polje 
filozofije te predlažu Znanstvenom vijeću da prihvati izvješće  Stručnog povjerenstva.  
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 4. Donošenje Odluka o dodjeljivanju mentora asistentima na projektima „Hrvatske 
filozofkinje u europskom kontekstu“ i „Šteta, namjere i odgovornost“ 
Na temelju čl. 53. Statuta Instituta, Znanstveno vijeće bira mentora zaposlenom asistentu.  
Na projektu HrZZ „Hrvatske filozofkinje u europskom kontekstu“ voditelja Luke Boršića 
zaposlen je asistent Matko Gjurašin. Prijedlog da njegov mentor bude Luka Boršić stavljen je 
na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
Na projektu HrZZ „Šteta, namjere i odgovornost“ voditelja Mateja Sušnika zaposlena je 
asistentica Karolina Kudlek. Prijedlog da njezin mentor bude Matej Sušnik stavljen je na 
glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 5.  Izvješće sa sastanka Povjerenstva za osiguranje kvalitete 
Izvješće o radu Povjerenstva za osiguranje kvalitete podnio je dr. sc. Davor Pećnjak. 
Povjerenstvo je razmotrilo rezultate rada u odnosu na ciljeve strateškog programa znanstvenih 
istraživanja 2018-2022. Prema definiranim općim ciljevima, Institut je već znatno napredovao 
u 2018. godini. Sklopljena je suradnja s inozemnim institucijama, djelatnici Instituta 
sudjelovali su ili će sudjelovati na skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu, Institut je organizator 
ili suorganizator nekoliko znanstvenih skupova, javnih predavanja i predstavljanja javnosti 
svoga djelovanja, izdavač je nekoliko publikacija te je unaprijeđeno sustavno istraživanje 
hrvatske filozofije. Također se poboljšala i organizacijska struktura Instituta. Ono što treba 
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unaprijediti je veća učestalost prijavljivanja na međunarodne natječaje za projekte. 
Povjerenstvo će napraviti i predložiti Pravilnik o radu znanstvenika iznad 65 godina starosti.      
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
 
Ad. 6. Rasprava o nacrtu prijedloga Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju 
Ravnatelj Instituta upoznao je članove Znanstvenog vijeća s nacrtom prijedloga Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te ukazao na novine u Zakonu i sporne članke 
koji se odnose na institute humanističkih znanosti. Otvorena je diskusija. U diskusiji su 
sudjelovali: D. Barbarić, S. Kovač, P. Šegedin, B. Kožnjak, M.-É. Zovko, S. Kutleša, D. 
Pećnjak, L. Boršić. 
Zaključeno je da ovakav nacrt Zakona u cjelini nije prihvatljiv, da o tome treba upoznati što 
širu humanističku populaciju, zatražiti službeni prijam kod nadležnih i ukazati na etatizaciju, 
birokratizaciju, isključivanje hrvatskog identiteta, odnosno na umanjivanje važnosti 
humanističkih znanosti u odnosu na prirodne znanosti. 
 
Ad. 7. Razno. 

 Predsjednik ZV-a podsjeća na izradu izvještaja o radu znanstvenika za 2018. godinu 
kao i za  izradu izvještaja i ocjene rada asistenata o mentoru i mentora o asistentima 

 Zajednička sjednica Znanstvenog i Upravnog vijeća Instituta održat će se 19. 12. 2018. 

 
 
Dovršeno u 13:20 
 
 
Zapisničar:       Predsjednik Znanstvenog vijeća: 
 
 
Sanja Berger-Tilić      Dr. sc. Davor Pećnjak 
 
 

 
 


