
 

1 
 

 
 

Broj: 108-11/03.2019. 
Zagreb, 21. ožujka 2019. 
 
 

ZAPISNIK 

173. sjednice Znanstvenoga vijeća Instituta za filozofiju koja je održana u srijedu, 
20. ožujka 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. Filip Grgić, znanstveni savjetnik; dr. sc. 
Srećko Kovač, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju;  dr. sc. Boris Kožnjak, znanstveni 
suradnik; 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; dr. sc. Jure Zovko, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju.  

Odsutni: dr. sc. Luka Boršić,viši znanstveni suradnik (plaćeni dopust); dr. sc. Pavel Gregorić, 
znanstveni savjetnik (službeni put); dr. sc. Tvrtko Jolić, znanstveni suradnik (službeni put); 
dr. sc. Stipe Kutleša, znanstveni savjetnik (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: 

Dnevni red: 

1. Ovjera zapisnika 172. sjednice Znanstvenog vijeća održane 27. veljače 2019. 
2. Obavijesti ravnatelja 
3. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u trajnom 

zvanju za dr. sc. Marie-Élise Zovko 
4. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za dr. sc. 

Stipu Kutlešu 
5. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice dr. sc. 

Kseniju Grubišić 
6. Prijedlog za dodjelu počasnog zvanja zaslužnog znanstvenika dr. sc. Zdravku 

Radmanu 
7. Izvješće Povjerenstva za izdavaštvo 
8. Rasprava o programskom financiranju znanstvene djelatnosti 
9. Razno 
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Dnevni red stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 

Ad. 1 Ovjera zapisnika 172. sjednice Znanstvenog vijeća održane 27. veljače 2019 . 
Zapisnik 172. sjednice Znanstvenog vijeća održane 27. veljače 2019. prihvaćen je 
jednoglasno. 
 
Ad. 2 Obavijesti ravnatelja 

 26. 2. 2019. Ministarstvu financija elektroničkim putem poslali smo upitnik: Predaja 
Izjave za 2018. za proračunske korisnike i Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2018.  

 4. 3. 2019. poslali smo očitovanje na Hrvatsku zakladu za znanost u vezi s projektom 
dr. sc. Srećka Kovača 

 7. 3. 2019. održan je sastanak u MZO-u u vezi s programskim financiranjem 

 11. 3. 2019. asistentu Ivanu Restoviću poslali smo obavijest o isteku ugovora o radu i 
prestanku radnog odnosa s 31. 3. 2019. 

 14. 3. 2019. potpisali smo ugovor o komisijskoj prodaji izdanja Instituta za filozofiju s 
Knjižarom Nova iz Osijeka 

 15. 3. 2019. poslan je dopis MZO-u u vezi s programskim financiranjem 
 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja 

 
Ad. 3. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u 
trajnom zvanju za dr. sc. Marie-Élise Zovko 
U ime povjerenstva za ocjenu zadovoljavanja uvjeta za izbor dr. sc. Marie-Élise Zovko u 
znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju u sastavu dr. sc. Srećko Kovač, 
dr. sc. Erna Banić-Pajnić i prof. dr. sc. Ivan Koprek izvješće je usmeno obrazložio dr. sc. 
Srećko Kovač. Povjerenstvo je na temelju pozitivnih rezultata i znatno premašenih uvjeta 
predložilo da se dr. sc. Marie-Élise Zovko izabere u znanstveno zvanje znanstvenog 
savjetnika u trajnom zvanju u području humanističkih znanosti, polje filozofije.  

Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 

Prijedlog Stručnog povjerenstva stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 

 
Ad. 4 Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za dr. 
sc. Stipu Kutlešu 
U ime povjerenstva za ocjenu zadovoljavanja uvjeta za izbor dr. sc. Stipe Kutleše u 
znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju u sastavu dr. sc. Jure Zovko, dr. 
sc. Srećko Kovač i prof. dr. sc. Anto Mišić izvješće je usmeno obrazložio dr. sc. Jure Zovko. 
Povjerenstvo je nakon uvida u dokumentaciju zaključilo da dr. sc. Stipe Kutleša zadovoljava 
sve propisane i tražene uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom 
zvanju u području humanističkih znanosti, polje filozofije.  

Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 

Prijedlog Stručnog povjerenstva stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
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Ad. 5. Izvješće Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice dr. 
sc. Ksenije Grubišić 
U ime povjerenstva za ocjenu zadovoljavanja uvjeta za izbor dr. sc. Ksenije Grubišić u 
znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u sastavu dr. sc. Petar Šegedin, dr. sc. Ivana 
Skuhala Karasman i prof. dr. sc. Slaven Ravlić izvješće je usmeno obrazložio dr. sc. Petar 
Šegedin. Povjerenstvo koje je izabrano u svrhu provođenja dijela postupka izbora u 
znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih 
znanosti, polje filozofija, a koji se vrši u sklopu izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na 
radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja humanističkih znanosti 
(znanstveno polje filozofija, znanstvena grana filozofija društva/socijalna filozofija) na 
Katedri za sociologiju Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predlaže da se doc. dr. sc. 
Ksenija Grubišić izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u području 
humanističkih znanosti, polje filozofija. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 

Prijedlog Stručnog povjerenstva stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 

 
Ad. 6. Prijedlog za dodjelu počasnog zvanja zaslužnog znanstvenika dr. sc. Zdravku 
Radmanu 
Dr. sc. Pavo Barišić obrazložio je Znanstvenom vijeću Instituta svoj prijedlog za dodjelu 
počasnoga zvanja zaslužnog znanstvenika  dr. sc. Zdravku Radmanu.  
Za članove Povjerenstva za dodjelu počasnog zvanja dr. sc. Zdravku Radmanu predloženi su 
dr. sc. Srećko Kovač, dr. sc. Filip Grgić i akademik Mislav Ježić.  

Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 

Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 

 
Ad. 7. Izvješće Povjerenstva za izdavaštvo 
Izvješće obuhvaća razdoblje od travnja 2017. do ožujka 2019, a podnio ga je dr. sc. Davor 
Pećnjak. U navedenom razdoblju Povjerenstvo je zaprimilo osam prijedloga rukopisa (sedam 
rukopisa je bilo za zbornike a jedan za autorsku knjigu). Povjerenstvo je sve rukopise 
ocijenilo kao kvalitetne i poslalo ih na recenziranje (dva recenzenta po rukopisu). Sve su 
recenzije bile pozitivne, a povjerenstvo je prihvatilo sve primjedbe recenzenata. Od primljenih 
osam rukopisa, objavljeno je šest, jedan je u prijelomu, a jedan u stanju mirovanja do 
povratka jednog od urednika sa studijskog boravka. 
Radi se o sljedećim naslovima: 
1. Božje postojanje i Božji atributi, Tvrtko Jolić (ur.), objavljeno 2017. 
2. Filozofkinje u Hrvatskoj, Luka Boršić i Ivana Skuhala Karasman (ur.), objavljeno 2017. 
3. Smisao humanističkih znanosti, Filip Grgić, Ivica Martinović (ur.), objavljeno 2018. 
4. Normativna etika, Tomislav Bracanović objavljeno 2018. 
5. Uloga i mjesto filozofije u suvremenom društvu: Godišnjak za filozofiju 2018, Boris 
Kožnjak (ur.), objavljeno 2018. 
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6. Hrvatska filozofija i znanost: jučer, danas, sutra, Erna Banić-Pajnić, Mihaela Girardi-
Karšulin, Snježana Paušek-Baždar i Željka Metesi Deronjić (ur.), objavljeno 2019. 
7. Philosophical Topics: Treba li filozofija svoju povijest ?/ Does Philosophy Needs its 
History? / Braucht die Philosophie ihre Geschichte?, Ivana Skuhala Karasman iPetar Šegedin 
(ur.), u prijelomu 
8. Philosophy and Physics II, u fazi mirovanja. 
 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Ad. 8. Rasprava o programskom financiranju znanstvene djelatnosti 
Ravnatelj: programsko financiranje odnosi se na svih 25 javnih instituta, a radi se o 
financiranju svih materijalnih troškova osim plaće. Financiranje je podijeljeno u tri dijela: I. 
temeljno financiranje; II. financiranje temeljeno na rezultatima i III. financiranje aktivnosti za 
ostvarenje specifičnih institucijskih ciljeva.  
I. dio financiranja odnosi se na  „hladni pogon“ i dosadašnje institucijsko financiranje (VIF), a 
sredstva  koja bi trebala biti doznačena do kraja travnja 2019. godine iznosit će 60% posto 
iznosa od ukupnog financiranja ostvarenog u 2018. godini.  
II. dio financiranja iznosio bi 15% a odredio bi se na temelju ostvarenih rezultata rada 
III. dio financiranja bi se pregovarao između Instituta i MZO-a. Institut bi trebao izabrati 
svoja tri cilja, za koje bi MZO nakon pregovora odobrilo ostatak financiranja. 
MZO je predvidjelo da glavni kriterij financiranja temeljem ostvarenih rezultata rada 
predstavljaju radovi objavljeni u časopisima referiranima u bazama WoS i Scopus, a da se 
ostali radovi (knjige, poglavlja u knjigama, radovi u drugim časopisima itd.) uopće ne uzmu u 
obzir. 
Otvorena je diskusija. U diskusiji su sudjelovali: F. Grgić, P. Šegedin, S. Kovač, J. Zovko, P. 
Barišić. 
Istaknuto je da će primjenom takvih kriterija financiranja humanističke znanosti praktički 
devastirati te da svakako moramo nastojati utjecati na to da se prijedlog promijeni. Ako bude 
potrebno, predsjednik Znanstvenog vijeća Instituta sazvat će izvanrednu sjednicu. 
 
Ad. 9. Razno 
Ravnatelj je pozvao sve članove ZV-a da dođu na domjenak koji je priređen na IV. katu u 
maloj dvorani, a povodom odlaska dr. sc. Damira Barbarića i dr. sc. Zdravka Radmana u 
mirovinu. 
 
Sjednica je završila u 12,20 

 

 

Zapisničar:       Predsjednik Znanstvenog vijeća 

 

Sanja Berger-Tilić      Dr. sc. Davor Pećnjak 


