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Broj: 496-50/12.2018. 
Zagreb, 31. prosinca 2018. 

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

petak, 21. prosinca 2018. s početkom u 12,00 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. 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; dr. sc. Jure Zovko, 
znanstveni savjetnik u trajnom zvanju; dr. sc. Marie-Élise Zovko, znanstvena savjetnica. 
 
Odsutni: dr. sc. Pavo Barišić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (isprika); dr. sc. Pavel 
Gregorić, znanstveni savjetnik (službeni put); dr. sc. Zdravko Radman, znanstveni savjetnik u 
trajnom zvanju (godišnji odmor); dr. sc. Matej Sušnik, 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 s dopunom, točka 10. Rasprava o statusu postupka za 
izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, točka 11. Razno.  
 

1. Ovjera zapisnika 168. sjednice Znanstvenog vijeća održane 14. studenoga 2018. 
2. Obavijesti ravnatelja 
3. Davanje prethodnog mišljenja u postupku donošenja Statuta Instituta 
4. Prijedlog suorganizacije međunarodnog znanstvenog skupa Tourism and Culture in 

Philosophical Perspective 
5. Prijedlog suorganizacije 3. znanstveno-stručnog skupa Filozofija između znanosti i 

religije 
6. Prijedlog suorganizacije međunarodnog znanstvenog skupa Filozofija i psihologija 

svjetonazora. Sto godina od objave Jaspersova djela Psihologija svjetonazora 
7. Rasprava o prijedlozima za održavanje znanstvenih skupova na Institutu za filozofiju u 

2019. godini 
8. Razmatranje izvješća o radu asistenata  
9. Razmatranje izvješća o radu mentora 
10. Rasprava o statusu postupka za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik 
11. Razno 
 

Predloženi dnevni red prihvaćen je s dopunom jednoglasno. 
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Ad. 1. Ovjera Zapisnika 168. sjednice Znanstvenog vijeća održane 17. listopada 2018. 
Zapisnik 168. sjednice Znanstvenog vijeća održane 14. studenoga 2018. prihvaćen je 
jednoglasno. 
 
Ad. 2. Obavijesti ravnatelja 

 20. 11. 2018. Matičnom odboru za područje humanističkih znanosti, polje filozofija i 
teologija poslali smo dokumente za izbor dr. sc. Ante Čartolovnog u znanstveno 
zvanje znanstvenog suradnika, a 20. 12. 2018. od Matičnog odbora smo dobili odluku 
o izboru dr. sc. Ante Čartolovnog u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. 

 4. 12. 2018. poslali smo članovima UV Instituta obavijest s dokumentima o situaciji u 
vezi s produljenjem radnog odnosa kolegama Barbariću i Radmanu i zatražili njihovu 
pomoć, s obzirom na to da od MZO nismo dobili nikakav odgovor do danas. Članica 
UV, a ujedno i pravnica s MZO također nije uspjela dobiti nikakvu informaciju na 
MZO, tako da je situacija u kojoj su se naši kolege našli vrlo ozbiljna jer devet dana 
prije kraja godine ne znaju hoće li im radni odnos biti produljen ili će morati u 
mirovinu. 

 7. 12. 2018. od MZO smo primili elektroničku poštu s traženjem podataka o radnim 
mjestima radi izrade analize trenutnog stanja stvarnih potreba za zapošljavanjem u 
2019. Analizu smo napravili i poslali MZO ali bez stvarnog stanja o ušteđenim 
koeficijentima jer ne znamo što će biti s koeficijentima za dva znanstvena savjetnika u 
trajnom zvanju. 

 7. 12. 2018. Ravnatelj je donio odluku o popisu imovine za 2018. i imenovao tročlano 
povjerenstvo koje će izvršiti popis imovine – inventuru. 

 7. 12. 2018. Poslana je obavijest Anni Kocsis o prestanku radnog odnosa 4. 1. 2019. 
 10. 12. 2018. Matičnom odboru za područje humanističkih znanosti poslali smo 

dopune izvještaja za izbor Daniela Dohrna, Thomasa Raleigha i Elia Zardinia u 
znanstveno zvanje ZS koje je Matični odbor zatražio 26. 10. 2018. Od Matičnog 
odbora smo 14. 12. 2018. dobili traženje druge dopune izvještaja za ova tri 
pristupnika. Sada nas traže nostrifikaciju diploma, što u prvoj dopuni nisu tražili. 
Ravnatelj ističe da se priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije izdaje u svrhu 
zapošljavanja u RH, ali ne i radi izbora u znanstveno zvanje. 

 14. 12. 2018. Raspisali smo natječaj za dodjelu nagrada za najbolji studentski rad iz 
filozofije u šk. god. 2018/2019. 

 20. 12. 2018. od Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti dobili smo 
odluku o izboru dr. sc. Ante Čartolovnog u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i 
traženje druge dopune izvještaja za D. Dohrna, T. Raleigha i E. Zardinia. 

 20. 12. 2018. primili smo potpisan Ugovor u sa Sveučilištem u Paderbornu u okviru 
Erasmus + programa o suradnji na razmjeni studenata i predavača.  

 Ravnatelji svih instituta, osim dva, poslali su čelnim institucijama u Republici 
Hrvatskoj očitovanje javnih znanstvenih instituta iz područja humanističkih znanosti 
na Nacrt prijedloga Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. 

 Pokrenuta je Ljetna škola filozofije, koja je oglašena, između ostaloga, i web stranici 
Instituta, i već nam stižu prijave iz inozemstva. 

Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
 
Ad. 3. Davanje prethodnog mišljenja u postupku donošenja Statuta Instituta 
Ravnatelj napominje da nakon što smo na MZO poslali izmjene i dopune Statuta Instituta koje 
je donijelo Upravno vijeće Instituta, od MZO smo dobili usmeni odgovor da nemaju 
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primjedbi ali da se radi o već trećim izmjenama i dopunama, te nam preporučuju izradu novog 
Statuta. Novi Statut Instituta je gotov i spreman za slanje. Izmjene u našem Statutu odnosile 
su se na reguliranje djelovanja i otvaranja znanstvenih centara. Pitanje je hoćemo li pričekati 
Zakon o znanosti i visokom obrazovanju koji bi trebao stupiti na snagu u 2019., a pitanje 
znanstvenih centara regulirati posebnim internim pravilnikom. Ravnatelj je također istaknuo 
da statute odobrava Nacionalno vijeće koje u ovom trenutku ne postoji. 
Otvorena je diskusija. 
U diskusiji su sudjelovali: L. Boršić, F. Grgić, D. Pećnjak, J. Zovko. 
Donesen je zaključak da će se u skladu s čl. 38. st. a) Statuta Instituta izraditi pravilnik o 
osnivanju i djelovanju znanstvenih centara u Institutu, čime se ne krši Zakon. 
 
 
Ad. 4. Prijedlog suorganizacije međunarodnog znanstvenog skupa Tourism and Culture 
in Philosophical Perspective 
Marie-Élise Zovko ističe da je pripremljen poziv za prijavu referata na međunarodnu 
konferenciju koju bi organizirali Platonovo društvo iz Zagreba, Hegelovo društvo iz Zadra u 
suradnji/suorganizaciji s Gradom Hvarom, te Muzejom Hvarske Baštine, a pod 
pokroviteljstvom Grada Hvara. Konferencija bi se održala u Hvaru od 14. do17. listopada 
2019. 
Prijedlog je da se Institut izjasni želi li biti suorganizator ove međunarodne konferencije.  
Otvorena je diskusija. Ravnatelj je podržao ovaj prijedlog. 
Nije bilo pitanja.  
Predsjednik ZV stavlja na glasanje: tko je za to da Institut za filozofiju bude suorganizator 
međunarodnog znanstvenog skupa Tourism and Culture in Philosophical Perspective? 
Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 
Za člana u organizacijski odbor predložen je i jednoglasno izabran Filip Grgić. 
 
Ad. 5.  Prijedlog suorganizacije 3. znanstveno-stručnog skupa Filozofija između znanosti 
i religije 
U ime Hrvatskog društva ,,KarI Jaspers" B. Kožnjak kao dopredsjednik Društva, te kao 
zaposlenik Instituta za flozofiju, predlaže ZV-u da prihvati prijedlog da Institut za filozofiju 
bude suorganizator 3. znanstveno-stručnog skupa ,,Filozofija između znanosti i 
religije", zajedno s Hrvatskim društvom ,,Karl Jaspers", Filozofskim fakultetom u Osijeku te 
Katoličkim bogoslovnim fakultetom u Zagrebu. Znanstveno-stručni skup održao bi se od 7. 
do 9. 6. 2019. godine na planinarskom izletištu Jankovac, u Parku prirode Papuk, s 
planiranom temom ,,Sloboda".  
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja 
Predsjednik ZV stavio je na glasanje prijedlog B. Kožnjaka da Institut za filozofiju bude 
suorganizator 3. znanstveno-stručnog skupa ,,Filozofija između znanosti i religije", zajedno s 
Hrvatskim društvom ,,Karl Jaspers", Filozofskim fakultetom u Osijeku te Katoličkim 
bogoslovnim fakultetom u Zagrebu. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 
Kao član organizacijskog odbora iz Instituta predložen je i jednoglasno prihvaćen Boris 
Kožnjak. 
 
Ad. 6. Prijedlog suorganizacije međunarodnog znanstvenog skupa Filozofija i 
psihologija svjetonazora. Sto godina od objave Jaspersova djela Psihologija svjetonazora 
Boris Kožnjak u ime Hrvatskog društva,,Karl Jaspers" (HDKJ), koje predstavlja kao njegov 
dopredsjednik, te kao zaposlenik Instituta za filozofiju, predlaže ZV-u da prihvati prijedlog da 
Institut za filozofiju bude suorganizator međunarodnog znanstvenog skupa ,,Filozofija i 
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psihologija svjetonazora. Sto godina od objave Jaspersova djela Psihologija svjetonazora", 
koji bi se održao u drugoj polovici listopada 2019. godine na Institutu. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Predsjednik ZV stavio je na glasanje prijedlog Borisa Kožnjaka. Prijedlog je prihvaćen 
jednoglasno. 
Kao član organizacijskog odbora iz Instituta predložen je i jednoglasno prihvaćen Boris 
Kožnjak. 
 
Ad. 7. Rasprava o prijedlozima za održavanje znanstvenih skupova na Institutu za 
filozofiju u 2019. godini 
Otvorena je diskusija. U diskusiji su sudjelovali: Marie-Élise Zovko, Tomislav Bracanović, 
Filip Grgić, Davor Pećnjak, Matko Gjurašin, Dušan Dožudić, Srećko Kovač, Petar Šegedin, 
Boris Kožnjak. 
Jednoglasno je prihvaćen prijedlog da se godišnji znanstveni skup Instituta za filozofiju u 
2019. godini organizira pod naslovom „Filozofska metoda?“ 
U organizacijski odbor predloženi su: Jure Zovko, Boris Kožnjak, Matko Gjurašin i Dušan 
Dožudić. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 8. Razmatranje izvješća o radu asistenata  
Izvješća se odnose na period od 1. 12. 2017. do 30. 11. 2018. 
a) O radu asistentice Anne Kocsis govorio je mentor Filip Grgić. Asistentica Kocsis je u 2018. 
godini izvršila sve svoje obveze  te njezin rad ocjenjuje najvišom ocjenom. Posebno je 
istaknuo da je većinu svojeg asistentskog rada Anna Kocsis provela na usavršavanju u 
inozemstvu. Napomenuo je da asistentici radni odnos ističe 4. 1. 2019. godine. 
Otvorena je diskusija, nije bilo pitanja. 
Izvještaj mentora Filipa Grgića stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
b) O radu asistenta Gorana Lojkića govorio je mentor Srećko Kovač. Asistent Lojkić je u 
2018. godini izvršio sve svoje obveze te njegov rad ocjenjuje pozitivno. Posebno ističe da je 
asistent Lojkić obranio doktorsku disertaciju i stekao akademski stupanj doktora znanosti iz 
znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filozofija. 
Otvorena je diskusija, nije bilo pitanja. 
Izvještaj mentora Srećka Kovača stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
c) O radu asistenta Ivana Restovića govorio je mentor Srećko Kovač. Asistent Restović je u 
2018. godini izvršio sve svoje obveze te njegov rad ocjenjuje pozitivno. Posebno ističe da je 
asistent Restović  obranio 21. 2. 2018. temu doktorskoga rada pod naslovom Logičko-
pojmovna struktura Brouwerova intuicionizma. Radni mu je odnos produljen do 31. 3. 2019. 
do kojeg roka planira obraniti doktorsku disertaciju. 
Otvorena je diskusija, nije bilo pitanja. 
Izvještaj mentora Srećka Kovača stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
d) O radu asistenta Zvonimira Anića govorio je mentor Davor Pećnjak. Asistent Anić je u 
2018. godini izvršio sve svoje obveze te njegov rad ocijenio je u zadovoljavajućim u 
potpunosti. Posebno ističe da je asistent položio četiri predmeta na poslijediplomskome 
doktorskom studiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i nastavio rad na izradi svoje 
doktorske disertacije. 
Otvorena je diskusija, nije bilo pitanja. 
Izvještaj mentora Davora Pećnjaka stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
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Ad. 9. Razmatranje izvješća o radu mentora 
a) O radu mentora Filipa Grgića izvještaj je podnijela asistentica Anna Kocsis. Mentor je bio 
vrlo otvoren, pristupačan i voljan pomoći savjetom kod svakog akademskog izazova pred 
kojim se našla. Rad mentora ocijenila  je najvišom ocjenom. 
Otvorena je diskusija, nije bilo pitanja. 
Izvještaj asistentice Anne Kocsis stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
b) O radu mentora Srećka Kovača izvještaj je podnio asistent Goran Lojkić. Mentor temeljito 
i savjesno obavlja svoje mentorske dužnosti. Rad mentora ocjenjuje najvišom mogućom 
ocjenom.  
Otvorena je diskusija, nije bilo pitanja. 
Izvještaj asistenta Gorana Lojkića stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno 
 
c) O radu mentora Srećka Kovača izvještaj je podnio asistent Ivan Restović. Mentor temeljito 
i savjesno obavlja svoje mentorske dužnosti. Rad mentora ocjenjuje vrlo dobrom ocjenom.  
Otvorena je diskusija, nije bilo pitanja. 
Izvještaj asistenta Ivana Restovića stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
d) O radu mentora Davora Pećnjaka izvještaj je podnio asistent Zvonimir Anić. Mentor 
temeljito i savjesno obavlja svoje mentorske dužnosti. Rad mentora ocjenjuje u potpunosti 
zadovoljavajućim. 
Otvorena je diskusija, nije bilo pitanja. 
Izvještaj asistenta Zvonimira Anića stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 10) Rasprava o statusu postupka za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni 
suradnik 
Ravnatelj Instituta ističe da je Matični odbor za područje humanističkih znanosti, polja 
filozofije i teologije zatražio i drugu dopunu izvještaja za izbor Daniela Dohrna, Elia 
Zardinija i Thomasa Raleigha u znanstveno zvanje znanstveni suradnik. U prvom zahtjevu 
dopune izvještaja za ove pristupnike tražili su diplome ovjerene od javnog bilježnika, što smo 
im dostavili. U drugom zahtjevu dopune izvještaja traže potvrdu o priznavanju inozemne 
visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja ENIC/NARIC Ureda Agencije za znanost i 
visoko obrazovanje. Postavlja se pitanje što učiniti. 
Otvorena je diskusija. U diskusiji su sudjelovali: Marie-Élise Zovko, Jure Zovko, Filip Grgić, 
Davor Pećnjak, Petar Šegedin, Stipe Kutleša. 
Zaključeno je da će se Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki 
razvoj, Matičnom odboru za područje humanističkih znanosti – polje filozofija i teologija 
uputiti dopis i tražiti pojašnjenje na temelju kojeg se akta traži dostavljanje potvrde o 
priznavanju diplome za izbor u znanstveno zvanje. 
 
Ad. 11. Razno 
 
Dovršeno u 14,00 
Zapisničar:       Predsjednik Znanstvenog vijeća: 
 
 
Sanja Berger-Tilić      Dr. sc. Davor Pećnjak 
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Nakon što su se članovima ZV-a u 14,00 sati priključili i članovi UV-a (prof. dr. sc. Ivan 
Koprek, doc. dr. sc Marija Brajdić Vuković, dr. sc. Ivana Skuhala Karasman i dr. sc. Stipe 
Kutleša, bez odsute: Ana Marije Zovko Tomaš), nastavljena je zajednička sjednica 
Znanstvenog i Upravnog vijeća Instituta za filozofiju. 
Vođenje 5. sjednice UV-a preuzeo je prof. dr. sc. Ivan Koprek, predsjednik, i pozdravio sve 
prisutne te konstatirao kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. 
Predložen je sljedeći dnevni red: 

1. Ovjera zapisnika 4. sjednice Upravnog vijeća održane 9. listopada 2018. 
2. Izvješće Ravnatelja Instituta za 2018. godinu. 
3. Razno 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 1. Ovjera zapisnika 4. sjednice Upravnog vijeća održane 9. listopada 2018. 
Zapisnik 4. sjednice Upravnog vijeća održane 9. listopada 2018. prihvaćen je bez primjedbi. 
 
Ad. 2. Izvješće Ravnatelja Instituta za 2018. godinu 
Ravnatelj je iznio osnovne podatke o radu Instituta u 2018. godini. Posebno se osvrnuo na 
znanstvene publikacije, sudjelovanja na znanstvenim skupovima, projekte, organizaciju 
znanstvenih skupova i predavanja, izdavačku djelatnost, kadrovsku i financijsku situaciju. 
Istaknuo je da su znanstvenici do prosinca 2018. ukupno objavili 69 znanstvenih radova, što 
je više nego u 2017. godini. Zaposlenici Instituta su 2018. sudjelovali na 66 znanstvenih 
skupova, Institut je organizirao ili suorganizirao  6 znanstvenih skupova, 11 kolokvija i 
predavanja (na kojima su sudjelovala 3 gosta iz inozemstva). Institut je izdao ukupno 6 
knjiga, dvije su u pripremi, a jedna u tisku. Potpisana su dva ugovora o međunarodnoj 
suradnji – sa Sveučilištem u Paderbornu i Sveučilištem u Krakovu – a u postupku je 
potpisivanje ugovora sa Sveučilištem u Pragu. S Hrvatskom zakladom za znanost potpisana su 
tri nova projekta, tri su završena, jedan je prekinut. Donijeli smo tri nova pravilnika. 
Financijsko stanje je nešto bolje nego u 2017. godini. 
Odustali smo od organizacije doktorskih studija jer nam to Zakon u ovom trenutku ne 
dopušta. Umjesto toga potaknuta je inicijativa za otvaranje Ljetne škole (informacije se mogu 
naći na mrežnoj stranici Instituta, a već imamo prijave iz inozemstva) 
Ukupni podaci bit će, kao i prošle godine, objavljeni na mrežnoj stranici Instituta. Ostali su, 
kao i prethodnih godina, problemi s kojima smo i dalje suočeni: nepostojanje međunarodnih i 
europskih projekata, kadrovski problemi i novi Zakon o znanosti i visokom obrazovanju i 
Zakon o osiguranju kvalitete.  
Otvorena je rasprava.  
U raspravi su sudjelovali: Ivan Koprek, Marija Brajdić Vuković, Filip Grgić, Jure Zovko, 
Tomislav Bracanović 
 
Ad. 3. Razno 
Predsjednik Znanstvenog vijeća Davor Pećnjak je zahvalio Damiru Barbariću i Zdravku 
Radmanu na svom doprinosu u radu Instituta, te čestitao svima sretan Božić i novu 2019. 
godinu.  
 
Ravnatelj Instituta također je čestitao Božić i Novu godinu, te pozvao sve članove Upravnog i 
Znanstvenog vijeća Instituta na domjenak u povodu nadolazećih blagdana. 
 
 
Dovršeno u 14,45 
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Zapisničar:      Predsjednik Upravnog vijeća: 
 
 
 
Sanja Berger-Tilić     prof. dr. sc. Ivan Koprek 


