
 

 

 
 
 

Broj: 56-6/02.2019. 
Zagreb, 5. veljače 2019. 
 
 

ZAPISNIK  

171. sjednice Znanstvenoga vijeća Instituta za filozofiju koja je održana u srijedu,  

30. siječnja 2019. s početkom u 11,00 sati. 

Prisutni: dr. sc. Pavo Barišić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju; dr. sc. Tomislav 
Bracanović, viši znanstveni suradnik; dr. sc. Dušan Dožudić, znanstveni suradnik; Matko 
Gjurašin, asistent, predstavnik suradnika; dr. sc. Pavel Gregorić, znanstveni savjetnik; dr. sc. 
Filip Grgić, znanstveni savjetnik; dr. sc. Tvrtko Jolić, znanstveni suradnik; dr. sc. Boris 
Kožnjak, znanstveni suradnik; dr. sc. Stipe Kutleša, znanstveni savjetnik; dr. sc. Davor 
Pećnjak, znanstveni savjetnik; dr. sc. Martino Rossi Monti, znanstveni suradnik; dr. sc. Ivana 
Skuhala Karasman, viša znanstvena suradnica; dr. sc. Matej Sušnik, znanstveni suradnik; 
Dario Škarica; dr. sc. Jure Zovko, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju; dr. sc. Marie-Élise 
Zovko, znanstvena savjetnica.  

Odsutni: dr. sc. Luka Boršić,viši znanstveni suradnik (plaćeni dopust); dr. sc. Srećko Kovač, 
znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (isprika); dr. sc. Petar Šegedin, znanstveni suradnik 
(isprika).  

Zapisničar: Milena Marinić Čuljak 

Predsjednik ZV-a konstatira da je od 19 članova ZV-a prisutno 16 te utvrđuje postojanje 
kvoruma za pravovaljano donošenje odluka. Predsjednik ZV-a predlaže dopunu dnevnog reda 
i to: točka 6. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za dr. 
sc. Kseniju Grubišić i točka 10. Prijedlog Instituta za dodjelu državne nagrade za znanost za 
životno djelo. Dopunjeni dnevni red glasi:  

1. Ovjera zapisnika 170. sjednice Znanstvenog vijeća održane 9. siječnja 2019. 
2. Obavijesti ravnatelja 
3. Izvještaj sa sjednice Upravnog vijeća 
4. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom 

zvanju za dr. sc. Stipu Kutlešu 
5. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom 

zvanju za dr. sc. Marie-Élise Zovko 
6. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za dr. sc. 

Kseniju Grubišić 
7. Rasprava o Nacrtu prijedloga zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
8. Izvješća o radu časopisa u izdanju Instituta 
9. Razmatranje izvješća o radu znanstvenika 

10. Prijedlog Instituta za dodjelu državne nagrade za znanost za životno djelo 
11. Razno
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Dopunjeni i ispravljeni dnevni red stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 

Ad. 1 Ovjera zapisnika 170. sjednice Znanstvenog vijeća održane 9. siječnja 2019. 
Zapisnik 170. sjednice Znanstvenog vijeća održane 9. siječnja 2019. prihvaćen je jednoglasno. 

 
Ad. 2 Obavijesti ravnatelja 

 14. 1. 2019. u Ministarstvo su poslani materijali s molbom kojom se traži suglasnost 
za raspisivanje natječaja za radna mjesta ispražnjena odlaskom dr. sc. Barbarića i dr. 
sc. Radmana u mirovinu. 

 16. 1. 2019. Donesena je odluka o rashodu dugotrajne imovine. 
 16.1. 2019. Donesena je odluka kojom dr. sc. Boris Kožnjak potpisuje financijsku 

dokumentaciju u odsutnosti dr. sc. Luke Boršića, zamjenika ravnatelja, do njegovog 
povratka. 

 Od Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti, polja filozofije i teologije, 
nismo dobili odgovor na dopis u vezi s traženjem dopune izvještaja za izbor D. 
Dohrna, Th. Raleigha i E. Zardinija u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. 
Dvojica kandidata odustali su od postupka nostrifikacije. E. Zardini će jedini nastaviti 
s postupkom nostrifikacije. 
 

Ad. 3 Dr. sc. Ivana Skuhala Karasman izvijestila je ZV o sjednici Upravnog vijeća 
Instituta. 
1. sjednica Upravnog vijeća Instituta održana je 29. siječnja 2019. s početkom u 11,00 sati. 
Dnevni red imao je četiri točke: Ovjera zapisnika 5. sjednice UV održane 21. prosinca 2018.; 
Usvajanje Završnog računa za 2018. godinu; Donošenje odluke o raspodjeli rezultata i Razno. 
Na sjednici nisu bili prisutni predsjednik UV-a prof. dr. sc. Ivan Koprek i članica UV-a 
Marija Ana Zovko Tomaš. Sjednicu je vodila doc. dr sc. Marija Brajdić Vuković. Završni 
račun za 2018. godinu usvojen je jednoglasno, te je jednoglasno donesena odluka o raspodjeli 
rezultata. Pod točkom Razno nije bilo diskusije. 

 
Ad. 4 Izbor Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u 
trajnom zvanju za dr. sc. Stipu Kutlešu 

Dr. sc. Pećnjak predložio je sljedeće članove povjerenstva: 
 
1. dr. sc. Jure Zovko, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
2. dr. sc. Srećko Kovač, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
3. prof. dr. sc. Anto Mišić, redoviti profesor 

Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 

Ad. 5 Izbor Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u 
trajnom zvanju za dr. sc. Marie-Élise Zovko 

Dr. sc. Pećnjak predložio je sljedeće članove povjerenstva: 
 
1. dr. sc. Erna Banić-Pajnić, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju 
2. prof. dr. sc. Ivan Koprek, redoviti profesor 
3. dr. sc. Srećko Kovač, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 

Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen s 15 glasova ZA i jednim suzdržanim glasom. 
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Ad. 6 Izbor Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za dr. sc. 
Kseniju Grubišić 
Dr. sc. Pećnjak predložio je povjerenstvo u sljedećem sastavu: 
 
1. prof. dr. sc. Slaven Ravlić, redoviti profesor 
2. dr. sc. Ivana Skuhala Karasman, viša znanstvena suradnica 
3. dr. sc. Petar Šegedin, viši znanstveni suradnik 

Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 

Ad. 7 Rasprava o Nacrtu prijedloga zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju 

Otvorena je rasprava. Dr. sc. Grgić podsjeća na očitovanje nekih ravnatelja javnih instituta iz 
područja humanističkih znanosti i poziva na raspravu o novoj verziji Nacrta.  

Dr. sc. Gregorić dostavio je primjedbe o konkretnim člancima u tajništvo Instituta. Ovom 
prilikom izdvojio je najvažnije primjedbe. Smatra da će se posebno negativno odraziti na 
znanstvenike to što se knjige i poglavlja u knjigama zaobilaze kao rezultati znanstvenog rada. 
Neprihvatljivo je da Ministarstvo propisuje koji časopisi dolaze u obzir pri vrednovanju 
znanstvenog rada. Nejasno je zašto Nacrt prijedloga zakona izdvaja STEM područje od 
ostalih područja. Smatra propustom što Nacionalno vijeće ima velike ovlasti, ali se ne 
propisuje tko imenuje Nacionalno vijeće i kako ono funkcionira.  

Dr. sc. Jure Zovko podržava ove načelne primjedbe dr. sc. Gregorića. 

Dr. sc. Grgić izdvaja članke koji definiraju tko su znanstvenici, pa smatra upitnim da su to i 
oni koji tek pohađaju doktorski studij. Ne definira se tko su istraživači, tko čini akademsku 
zajednicu, što ostavlja prostor brojnim nejasnoćama. Zaključuje da je i u ovoj verziji Nacrta 
prisutna etatizacija, snažna birokratizacija kao i davanje prevelikih ovlasti ministru. Što se 
instituta tiče, predviđa se mogućnost sveučilišnog instituta, ali uz puno nedorečenosti. Što se 
upravljačkih tijela tiče, ovim nacrtom osnažuje se uloga upravnih vijeća, a slabi funkcija 
znanstvenih vijeća. Upitno je što se propisuje broj članova znanstvenog vijeća, dok je 
struktura članova upravnih vijeća također vrlo upitna pa i apsurdna. Opća ocjena Nacrta je 
negativna.  

Dr. sc. Pećnjak smatra da su sve ove primjedbe izravne i ozbiljne i smatra da ih treba jasno 
formulirati i poslati na odgovarajuću adresu. Dr. sc. Gregorić podržava prijedlog da se 
primjedbe objedine, predoče svim članovima Znanstvenog vijeća, usuglase, a zatim pošalju.  

Dr. sc. Grgić samo napominje da je zaključak očitovanja nekih ravnatelja znanstvenih 
instituta iz područja humanističkih znanosti bio da se Nacrt prijedloga u cijelosti odbaci, ali da 
takav zaključak nije izazvao nikakvu reakciju predlagača. Osim toga, izostalo je i zajedničko 
priopćenje svih ravnatelja o Nacrtu, pa također smatra da je bolje poslati primjedbe na 
pojedine članke.  

Prijedlog da se sve pojedinačne primjedbe objedine stavljen je na glasanje i prihvaćen 
jednoglasno. 
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Ad. 8 Izvješća o radu časopisa u izdanju Instituta 
Dr. sc. Tvrtko Jolić podnosi izvješće o časopisu Croatian Journal of Philosophy čiji je 
suizdavač Institut za filozofiju. Činjenica da je svaki članak barem jednom citiran govori o 
dobrim bibliometrijskim podatcima za 2018. godinu. Što se tiče financiranja časopisa, Institut 
nema uvid u način financiranja časopisa. Od drugog izdavača Kruzak d. o. o. ima samo 
informaciju da Ministarstvo ne sudjeluje u financiranju časopisa.  
Izvješće je stavljeno na glasanje. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.  

Dr. sc. Ivica Martinović podnosi izvješće o časopisu Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske 
baštine. Održano je 7 sjednica Uredništva. Broj prikupljenih recenzija članaka povećan je. 
Financijska potpora od MZO iznosi 75.000,00 kuna.  

Prije glasanja o izvješću dr. sc. Jure Zovko rekao je da mu je drago što su Prilozi dobili toliki 
iznos. S druge strane, s obzirom na to da Croatian Journal of Philosophy nije dobio ništa, 
predlaže da se iz solidarnosti uputi prosvjedni dopis u MZO i zatraži očitovanje zbog 
navedene situacije.  

Dr. sc. Tvrtko Jolić ističe da se ne zna zašto časopis Croatian Journal of Philosophy nije 
dobio nikakva financijska sredstva i jesu li ona uopće zatražena. Pretpostavlja da to ima veze 
s kriterijima povjerenstva za izdavaštvo. 

Dr. sc. Pavo Barišić smatra da nije preporučljivo službeno, bez uvida u razloge nefinanciranja, 
izjašnjavati se i prosvjedovati u vezi s financiranjem. Napominje da je prošle godine iznos za 
financiranje znanstvenih časopisa u Hrvatskoj puno manji nego u prethodnom periodu. 
Također, smatra da je mala vjerojatnost da će za ovu godinu Prilozi za istraživanje hrvatske 
filozofske baštine dobiti takav iznos.  

Dr. sc. Stipe Kutleša smatra da bi bilo za očekivati da Croatian Journal of Philosophy, s 
obzirom na to da napreduje u znanstvenom smislu, trebao napredovati i u financiranju i 
kategorizaciji.  

Budući da smo kao suizdavač odgovorni za status tog časopisa dr. sc. Tvrtko Jolić zamoljen je 
da do sljedeće sjednice ZV-a provjeri i informira ZV o financijskoj situaciji časopisa Croatian 
Journal of Philosophy.  

Ad. 9 Razmatranje izvješća o radu znanstvenika 
Dr. sc. Filip Grgić podsjeća da smo prema Statutu obvezni razmotriti izvješća o radu 
znanstvenika. Tijekom veljače izvješća će biti stavljena na web stranice Instituta, pa je 
zamolio znanstvenike da ih dotad ažuriraju i dopune. Opća ocjena je da se znanstvena 
produktivnost povećala, tj. povećao se broj radova po znanstveniku i time možemo biti 
zadovoljni.  
 
Ad. 10 Prijedlog Instituta za dodjelu državne nagrade za znanost za životno djelo 
Dr. sc. Tvrtko Jolić izvijestio je Znanstveno vijeće o Javnom pozivu Ministarstva znanosti za 
podnošenje poticaja za dodjelu državne nagrade za znanost. Iznio je prijedlog da Institut za tu 
Nagradu predloži dr. sc. Damira Barbarića. Prijedlog je obrazložio cjelokupnim znanstvenim 
radom i opusom dr. sc. Damira Barbarića, njegovim rezultatima u promicanju znanosti, 
doprinosu filozofiji i humanističkim znanostima, angažiranosti u Matici hrvatskoj i drugim 
kulturnim, obrazovnim i znanstvenim institucijama. 
Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 



 

5 
 

Ad. 11 Razno 
Dr. sc. Ivana Skuhala Karasman pozvala je sve prisutne na promociju knjige Uloga filozofije 
u suvremenom društvu. Promocija će se održati 4. veljače 2019. u knjižnici Bogdan Ogrizović 
s početkom u 18,00 sati. 
 
 
Sjednica je završila u 12, 45.  

 

 

Zapisničar: Milena Marinić Čuljak    Predsjednik Znanstvenog vijeća 

 

 

        Dr. sc. Davor Pećnjak 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


