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Broj: 84-9/02.2019. 
Zagreb, 27. veljače 2019. 
 
 

ZAPISNIK  

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

27. veljače 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. 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; dr. sc. Petar Šegedin, viši znanstveni suradnik; dr. 
sc  Dario Škarica, znanstveni savjetnik.  

Odsutni: dr. sc. Luka Boršić,viši znanstveni suradnik (plaćeni dopust); dr. sc. Tvrtko Jolić, 
znanstveni suradnik (službeni put); dr. sc. Srećko Kovač, znanstveni savjetnik u trajnom 
zvanju (službeni put); dr. sc. Jure Zovko, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (službeni 
put); dr. sc. Marie-Élise Zovko, znanstvena savjetnica (službeni put).  

Zapisničar: Sanja Berger-Tilić 

Predsjednik ZV-a konstatira da je od 19 članova ZV-a prisutno 14 te utvrđuje postojanje 
kvoruma za pravovaljano donošenje odluka.  

Predložen je sljedeći dnevni red: 

1. Ovjera zapisnika 171. sjednice Znanstvenog vijeća održane 30. siječnja 2019. 
2. Obavijesti ravnatelja 
3. Imenovanje Povjerenstva za izdavaštvo 
4. Imenovanje Etičkog povjerenstva 
5. Rasprava o unutarnjim projektima Instituta 
6. Rasprava o Nacrtu prijedloga zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
7. Razno 

 
Dnevni red stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 

Ad. 1 Ovjera zapisnika 171. sjednice Znanstvenog vijeća održane 30. siječnja 2019. 
Zapisnik 171. sjednice Znanstvenog vijeća održane 30. siječnja 2019. prihvaćen je 
jednoglasno. 
 
Ad. 2 Obavijesti ravnatelja 

 7. 2. 2019. od MZO smo dobili policu osiguranja od nezgode, koja je na znanje svim 
djelatnicima Instituta proslijeđena elektroničkom poštom 18. 2. 2019.  
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 13. 2. 2019. Hrvatska zaklada za znanost odgovorila je na naše očitovanje od 10. 
listopada 2018. u vezi s projektom Srećka Kovača, ne dajući nikakve konkretne 
odgovore na naša pitanja. Mi ćemo se i dalje žaliti.  

 18. 2. 2019. T. Bracanoviću je na njegovu molbu izdana suglasnost za izvođenje 
nastave na Fakultetu elektrotehnike i računarstva iz predmeta Etika i nove tehnologije 
u akademskoj godini 2018./2019.  

 22. 2. 2019. od MZO smo elektroničkom poštom primili dopis s informacijama o 
programskom financiranju javnih znanstvenih institutȃ. Počinje programsko 
financiranje svih 25 javnih znanstvenih institutȃ u RH. Sa svakim institutom sklopit će 
se jednogodišnji ugovor u kojem će se definirati ciljevi, aktivnosti i rezultati. U svrhu 
pojašnjenja novog načina financiranja s predstavnicima svih javnih znanstvenih 
instituta održat će se radni sastanci. Dok se čeka potpisivanje ugovora, institutima će 
se isplatiti 60% sredstava od ukupnog financiranja koje je pojedini institut ostvario u 
2018. godini.  

Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja 
 

Ad. 3. Imenovanje Povjerenstva za izdavaštvo 
Dosadašnjem Povjerenstvu za izdavaštvo u sastavu: Marie-Élise Zovko, Luka Boršić, Ivan 
Kordić, Davor Pećnjak i Petar Šegedin 21. 4. 2019. istječe mandat. 
Predsjednik Znanstvenog vijeća predlaže: ostanak dosadašnjih članova  Marie-Élise Zovko, 
Luke Boršića i Davora Pećnjaka, te nova dva člana Dušana Dožudića i Gorana Lojkića. 
Zahvalio je Petru Šegedinu i Ivanu Kordiću na njihovom dosadašnjem radu u povjerenstvu. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Prijedlog za članove Povjerenstva za izdavačku djelatnost u sastavu: Marie-Élise Zovko, Luka 
Boršić, Davor Pećnjak,  Dušan Dožudić i Goran Lojkić stavljen je na glasanje i prihvaćen 
jednoglasno. 
Mandat novim članovima Povjerenstva traje dvije godine, a počinje teći od 22. 4. 2019. 
 
Ad. 4. Imenovanje Etičkog povjerenstva 
Dosadašnjem Etičkom povjerenstvu Instituta u sastavu: Marie-Élise Zovko, Stipe Kutleša i 
Petar Šegedin mandat istječe 28. 2. 2019. 
Predsjednik Znanstvenog vijeća predlaže da članovi Etičkog povjerenstva u novom mandatu 
od dvije godine budu: Petar Šegedin, Tvrtko Jolić i Matej Sušnik. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Prijedlog za izbor članova u Etičko povjerenstvo Instituta stavljen je na glasanje i prihvaćen 
jednoglasno. Dvogodišnji mandat Etičkom povjerenstvu Instituta u sastavu: Tvrtko Jolić, 
Matej Sušnik i Petar Šegedin počinje teći 1. 3. 2019.  
 
Ad. 5. Rasprava o unutarnjim projektima Instituta 
Ravnatelj: tendencija je da se organizacija znanstveno-istraživačkog rada odvija u okviru 
projekata (čl. 83 st. 1 Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje). Projekti trebaju 
imati svoj cilj, aktivnosti, budžet, ljudske i materijalne resurse i vremenski plan. Svaki 
znanstvenik i suradnik treba biti uključen u barem jedan znanstveno-istraživački projekt. 
Strategija Instituta za razdoblje od 2018. do 2022. godine sadrži teme prema kojima bi se 
mogli predložiti naslovi projekata. U Institutu trenutno je 8 znanstvenika na projektima HrZZ, 
a 10 ih nije na projektu. Dva su asistenta također na projektima HrZZ, a tri uopće nisu na 
projektu. Trebamo se dogovoriti kako organizirati rad na projektima u skladu s čl. 83 KU i 
Strategijom Instituta. 
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Otvorena je diskusija. U diskusiji su sudjelovali: Filip Grgić, Stipe Kutleša, Ivana Skuhala 
Karasman, Pavo Barišić, Petar Šegedin, Davor Pećnjak, Tomislav Bracanović. 
 
Nakon diskusije zaključeno je da će Ravnatelj i Predsjednik Znanstvenog vijeća uputiti 
znanstvenicima obrazac za predlaganje projekata, a znanstvenici svoje prijedloge trebaju 
dostaviti u tajništvo do 15. travnja 2019. godine. 
 
Ad. 6. Rasprava o Nacrtu prijedloga zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju 
Ravnatelj je svim članovima ZV Instituta na znanje poslao Nacrt prijedloga zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju koji je predstavilo Sveučilište. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
 
Ad. 7 Razno 
a) 20. 3. 2019. organizirat će se domjenak u povodu odlaska Damira Barbarića i Zdravka 
Radmana u mirovinu. 
b) Završile su pripreme za Ljetnu školu. Prijavilo se 43 polaznika, od toga 33 iz inozemstva i 
10 iz Hrvatske. Sada slijede dogovori o organizaciji, a od 17. do 20. 6. 2019. predavanja. 
 
Sjednica je završila u 11,55.  

 

 

Zapisničar:       Predsjednik Znanstvenog vijeća 

 

 

Sanja Berger-Tilić      Dr. sc. Davor Pećnjak 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


