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Broj: 141-15/05.2019. 
Zagreb, 8. svibnja 2019. 
 
 

ZAPISNIK 

174. sjednice Znanstvenoga vijeća Instituta za filozofiju koja je održana u srijedu, 
8. svibnja 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. 
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; 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;.  

Odsutni: dr. sc. Luka Boršić,viši znanstveni suradnik (plaćeni dopust); dr. sc. Pavel Gregorić, 
znanstveni savjetnik (službeni put); dr. sc.  Dario Škarica, znanstveni savjetnik (rad u Splitu); 
dr. sc. Jure Zovko, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (rad u Zadru); 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 173. sjednice Znanstvenog vijeća održane 20. ožujka 2019. 
2. Obavijesti ravnatelja 
3. Razmatranje prijedloga institutskih projekata 
4. Rasprava o raspodjeli sredstava dodijeljenih temeljem programskog ugovora 
5. Izvješće Povjerenstva za izbor na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika 
6. Izvješće povjerenstva za izbor dr. sc. Zdravka Radmana u počasno zvanje zaslužnoga 

znanstvenika 
7. Izvješće povjerenstva za dodjelu nagrada za znanstvenu izvrsnost za 2018. godinu 
8. Razno 

 

Dnevni red stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 

Ad. 1 Ovjera zapisnika 173. sjednice Znanstvenog vijeća održane 20. ožujka 2019 . 
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Zapisnik 173. sjednice Znanstvenog vijeća održane 20. ožujka 2019. prihvaćen je 
jednoglasno. 
 
Ad. 2 Obavijesti ravnatelja 

 21. 3. 2019. od Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti, polje filozofije 
dobili smo odluke o izboru dr. Daniela Dohrna, dr. Thomasa Raleigha i dr. Elie 
Zardinia u znanstveno zvanje znanstveni suradnik 

 1. 4. 2019. na Matični odbor za područje humanističkih znanosti, polje filozofije 
poslali smo materijale za izbor dr. sc. Marie-Élise Zovko i dr. sc. Stipe Kutleše u 
znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju i dr. sc. Ksenije Grubišić u 
znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika 

 9. 4. 2019. MZO je raspisalo Javni poziv za financijsku potporu izdavanju znanstvenih 
knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanom i elektroničkom obliku u 2019. godini. 
Rok za predaju prijava je 24. 5. 2019. Ravnatelj je zamolio glavne urednike knjiga i 
časopisa koji su od 2015. do 2018. dobili financijska sredstva od MZO-a, da pošalju 
izvješća o utrošku sredstava ako to još nisu napravili. U protivnom MZO neće 
razmatrati nove zahtjeve za financijsku potporu 

 prije gotovo četiri mjeseca poslali smo na MZO zahtjev za davanje suglasnosti za 
raspisivanje natječaja i zapošljavanje i napredovanja na znanstvena radna mjesta. Do 
danas nismo dobili nikakav odgovor. Ako u roku od 2-3 tjedna nećemo dobiti 
odgovor, ponovit ćemo zahtjev. 

 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja 

 
Ad. 3. Razmatranje prijedloga institutskih projekata 

‐ Dr. sc. Pavo Barišić predlaže projekt pod naslovom „Ideje i pravci hrvatske filozofije 
u 19. i 20. stoljeću“. Rad na projektu ima za cilj rasvijetliti i opisati glavne filozofske 
koncepte, struje, autore i djela u navedenom razdoblju. Na kraju istraživanja uz prikaz 
razvoja ideja i misaonih dosega izradit će se bibliografski popis izvorne i sekundarne 
literature koja se odnosi na zadano razdoblje. Projekt se uklapa u tematsku cjelinu iz 
Strateškog programa 2018-2022. „Povijest hrvatske filozofije“. Trajanje projekta je od 
2019. do 2024. godine. Nema suradnika na projektu. Traženi iznos za troškove 
projekta je 12.000,00 kuna po godini. 
 

Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 

Predsjednik ZV stavlja na glasanje projekt dr. sc. Pave Barišića: „Ideje i pravci hrvatske 
filozofije u 19. i 20. stoljeću“. Projekt je prihvaćen jednoglasno. 
 

‐ Dr. sc. Tomislav Bracanović predlaže projekt pod naslovom „Etika i svakodnevni 
život“. Projekt će biti posvećen istraživanju etičkih aspekata svakodnevnog života te 
potencijalnim praktičkim posljedicama različitih etičkih teorija na svakodnevne 
stavove, odluke i ponašanja suvremenog čovjeka. Planira se sudjelovanje na tri 
znanstvene konferencije u Hrvatskoj ili inozemstvu. Predviđeno trajanje projekta je 
četiri godine. Suradnici na projektu su: dr. sc. Tomislav Bracanović, dr. sc. Tvrtko 
Jolić, Karolina Kudlek i dr. sc. Matej Sušnik. Traženi iznos za troškove projekta je 
10.000,00 kuna po godini. Tematska cjelina iz Strateškog programa 2018-2022. u koju 
se projekt uklapa: Temeljni filozofski problemi. 
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Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 

Predsjednik ZV stavlja na glasanje projekt dr. sc. Tomislava Bracanovića: „Etika i 
svakodnevni život“.  Projekt je prihvaćen jednoglasno. 
 

‐ Dr. sc. Filip Grgić predlaže projekt pod naslovom: „Aristotelova Druga Analitika“ 
Glavni cilj projekta je izrada knjige koja će se sastojati od šest poglavlja: 1. Uvod; 2. 
Bilješka o prijevodu; 3. Grčki tekst i hrvatski prijevod; 4. Bilješke; 5. Grčko-hrvatsko i 
hrvatsko-grčko kazalo i 6. Literatura. Veći dio rada na knjizi dovršen je. Dodatni 
rezultat rada na projektu bit će sastavljanje najmanje jednog članka o problematici 
Druge Analitike. Suradnika na projektu nema, kao ni troškova. Projekt će trajati do 
konca 2019. godine. 
Projekt je u Strateškom programu 2018-2022- naveden kao cjelina 1.1. Antička 
filozofija unutar teme 1. Povijest filozofije 

 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 

Predsjednik ZV stavlja na glasanje projekt dr. sc. Filipa Grgića „Aristotelova Druga 
Analitika“. Projekt je prihvaćen jednoglasno. 

‐ Dr. sc. Srećko Kovač predlaže projekt pod naslovom: „Temeljni logički pojmovi“. 
Istraživanje se fokusira na temelje logike, u dvama aspektima: logika kao formalni 
sustav i ontologijski aspekti temelja logike. Rezultati istraživanja bit će prikazani u 
obliku znanstvenih članaka u indeksiranim časopisima, uz to u zbirkama članaka, te na 
međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Suradnici na projektu su dr. sc. 
Goran Lojkić i dr. sc. Ivan Restović te Kristina Šekrst. Trajanje projekta je tri godine, 
do 2022. Traženi iznos za troškove projekta godišnje je 12.600,00 kn. 
Tematska cjelina iz Strateškog programa 2018-2022. u koju se projekt uklapa: 3.2. 
Temeljni filozofski problemi. Logika. 
 

Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 

Predsjednik ZV stavlja na glasanje projekt dr. sc. Srećka Kovača „Temeljni logički pojmovi“. 
Projekt je prihvaćen jednoglasno. 
 

‐ Dr. sc. Davor Pećnjak predlaže projekt pod naslovom: ,,Postojanje, uzročnost i Božji 
atributi“. U ovom projektu istražit ce se aspekti i međusobne poveznice triju važnih 
metafizičkih pojmova: postojanja, uzročnosti i Boga. Predviđeno je da će rezultati 
istraživanja biti uobličeni u osam do deset znanstvenih radova. Troškovi projekta po 
godinama iznosili bi 10.000,00 kn. Projekt bi trajao do 2022. godine. Suradnici na 
projektu su: dr. sc. Dario Škarica, dr. sc. Dušan Dožudić, dr. sc. Boris Kožnjak, dr. sc. 
Stipe Kutleša i Zvonimir Anić. Tematska cjelina iz Strateškog programa 2018-2022. u 
koju se projekt uklapa: Povijest hrvatske filozofije, Temeljni filozofski problemi. 
 

Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 

Predsjednik ZV stavlja na glasanje projekt dr. sc. Davora Pećnjaka  ,,Postojanje, uzročnost                             
i Božji atributi“. Projekt je prihvaćen jednoglasno. 

 
Ad. 4 Rasprava o raspodjeli sredstava dodijeljenih temeljem programskog ugovora 
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MZO je Institutu uplatilo iznos od 280.433,00 kn, što je 60 % sredstava koja su nam prošle 
godine isplaćena za hladni pogon + VIF. Taj bismo iznos sada trebali raspodijeliti. 
Sukladno načelima raspodjele o kojima smo se dogovorili na Znanstvenom vijeću trenutno se 
nalazimo u prilično neizvjesnoj situaciji jer ne znamo koliko ćemo sredstava ove godine još 
dobiti, kada ćemo ih dobiti, ali i hoćemo li uopće išta dobiti. Kad bismo ove godine za hladni 
pogon potrošili isto sredstava kao i prošle, ostalo bi nam oko 50.000,00 kn za znanstveno 
istraživanje. 
Minimalni troškovi znanstvenih istraživanja u 2019. godini za institutske projekte, troškove 
organizacije konferencija, troškove tiskanja Priloga iznosili bi oko 90.000,00 kn. Tu nisu 
uračunati troškovi za: službena putovanja, nagradu za znanstvenu izvrsnost, nabavu opreme, 
izdavanje knjiga i časopisa Croatian Journal of Philosophy  itd.  
Ravnatelj je zamolio Znanstveno vijeće da raspravi o ovom predmetu i donese odluku o 
raspodjeli sredstava. 
 
Otvorena je diskusija.  
 
U diskusiji su sudjelovali: dr. sc. Petar Šegedin, dr. sc. Filip Grgić, dr. sc. Davor Pećnjak, dr. 
sc. Srećko Kovač. 
Zaključeno je da svakako financijska sredstva treba rezervirati za neizbježne troškove, tretirati 
ih kao programsko financiranje i pričekati razvoj situacije. Zbog toga se odgađa donošenje 
odluke o raspodjeli sredstava do sljedeće sjednice Znanstvenog vijeća. 
 
Ad. 5. Izvješće Povjerenstva za izbor na znanstveno radno mjesto znanstvenog 
suradnika 
Povjerenstvo u sastavu: dr. sc. Ivana Skuhala Karasman, dr. sc. Stipe Kutleša i dr. sc. Matej 
Sušnik utvrdilo je: nakon odustajanja kandidata dr. Daniela Dohrna i dr. Thomasa Raleigha, 
ostao je kandidat dr. Elia  Zardini s kojim je povjerenstvo održalo intervju putem skypa. Dr. 
Elia Zardini zadovoljava sve tražene uvjete za izbor na znanstveno radno mjesto znanstvenog 
suradnika, kao i uvjete koji su navedeni u Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju, Statutu Instituta za filozofiju i Pravilniku o dodatnim uvjetima za izbor na radna 
mjesta Instituta za filozofiju.  
Povjerenstvo predlaže Znanstvenom vijeću Instituta za filozofiju da se na znanstveno radno 
mjesto znanstvenog suradnika zaposli dr. sc. Elia Zardini. 
 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja.  
 
Prijedlog povjerenstva stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 6. Izvješće povjerenstva za izbor dr. sc. Zdravka Radmana u počasno zvanje 
zaslužnoga znanstvenika 
Povjerenstvo u sastavu: dr. sc. Srećko Kovač, dr. sc. Filip Grgić i akademik Mislav Ježić 
podnijelo je izvješće o prijedlogu Pave Barišića da se dr. sc. Zdravka Radmana izabere u 
počasno zvanje zaslužnog znanstvenika. Povjerenstvo je ustvrdilo da dr. sc. Zdravko Radman 
u potpunosti zadovoljava sve uvjete za izbor u počasno zvanje zaslužnoga znanstvenika 
prema Statutu Instituta za filozofiju, te predlaže Znanstvenomu vijeću da se prof. dr. sc. 
Zdravku Radmanu dodijeli počasno zvanje zaslužnoga znanstvenika.  
 
Otvorena je diskusija. 
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Dr. sc. Tomislav Bracanović: Godine 2007. sedmorica znanstvenika, od čega pet tadašnjih 
zaposlenika Instituta za filozofiju, prijavila je dr. sc. Zdravka Radmana Odboru za etiku u 
znanosti i visokom obrazovanju (OEZVO) jer je u svome članku ‘The Ethical Mind: An 
Outline’ objavljenom 2006. na engleskom jeziku u časopisu Hrvatskog filozofskog 
društva Synthesis philosophica, bez citiranja izvora prepisao značajne dijelove jednog teksta 
objavljenog na internetu. OEZVO je u svom mišljenju od 17. svibnja 2010. dao za pravo 
prijaviteljima i uredništvu Synthesis philosophica predložio da članak dr. Radmana izbrišu iz 
javnog zapisa. Uredništvo je to učinilo i time se očito složilo s mišljenjem OEZVO-a. Zbog 
navedenoga ću glasati protiv prijedloga da se dr. Radmanu dodijeli počasno zvanje zaslužnog 
znanstvenika. 
Dr. sc. Srećko Kovač: u prošlosti Instituta bilo je mnogo međusobnih osporavanja. 
Povjerenstvo je provjeravalo ispunjavanje uvjeta prema Statutu Instituta za filozofiju. 
Dr. sc. Tomislav Bracanović: Ne dovodim u pitanje činjenice koje su navedene u izvješću, ali 
ovu činjenicu, koja u izvješću nije spomenuta, smatram dovoljnim razlogom da se dr. 
Radmanu ne dodijeli počasno zvanje zaslužnog znanstvenika. Svjestan sam da je tijekom 
prethodnih godina na Institutu za filozofiju bilo više sporova i optužbi za plagiranje, ali slučaj 
dr. Radmana je drukčiji jer za njega postoji službeno i javno dostupno mišljenje Odbora za 
etiku u znanosti i visokom obrazovanju. 
Dr. sc. Ivana Skuhala Karasman: Dr. Radman je pogriješio i priznao je grešku. Smatram da je 
griješiti ljudski, a s obzirom da tako nešto više nije ponovio, ne vidim razloga zašto mu ne 
bismo oprostili. 
Predsjednik Znanstvenog vijeća stavlja prijedlog povjerenstva da se dr. sc. Zdravku Radmanu 
dodjeli počasno zvanje zaslužnoga znanstvenika: 
ZA – 6; PROTIV – 3, SUZDRŽAN – 5  
Većinom glasova prijedlog povjerenstva nije prihvaćen. 
 
Ad. 7. Izvješće povjerenstva za dodjelu nagrada za znanstvenu izvrsnost za 2018. godinu 
Povjerenstvo (Boris Kožnjak, Dušan Dožudić i Luka Malatesti) zaprimilo je jedan prijedlog 
za dodjelu nagrade i to Filipa Grgića. Prijedlog je dostavljen u propisanom roku, uredno je 
obrazložen, cjelovit i u cijelosti osnovan.  
Radi se o sljedećim znanstvenim radovima: 
1. Urednička knjiga: Filip Grgić & Davor Pećnjak (eds.), Free Will & Action: Historical and 
Contemporary Perspectives (Springer, 2018). 
2. Znanstveni rad "Aristotle on deliberation and contingency", objavljen u uredničkoj 
knjizi Filip Grgić & Davor Pećnjak (eds.), Free Will & Action: Historical and Contemporary 
Perspectives (Springer, 2018), pp. 103-115 
 
Povjerenstvo predlaže Znanstvenom vijeću da se Filipu Grgiću dodijeli nagrada u iznosu od 
2.000,00 kn za uredničku knjigu Free Will & Action: Historical and Contemporary 
Perspectives (Springer, 2018), i nagrada u iznosu od 2.000,00 kn za znanstveni rad "Aristotle 
on deliberation and contingency" objavljen u uredničkoj knjizi Filip Grgić & Davor Pećnjak 
(eds.), Free Will & Action: Historical and Contemporary Perspectives (Springer, 2018), pp. 
103-115, sveukupno nagrada u iznosu od 4.000,00 kn. 
 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Prijedlog povjerenstva za dodjelu nagrada za znanstvenu izvrsnost stavljen je na glasanje i 
prihvaćen jednoglasno. 
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Ad. 8. Razno 

 Obavijest da će doc. dr. sc. Marija Brajdić Vuković (Odsjek za sociologiju, Hrvatski 
studiji Sveučilišta u Zagrebu) u utorak , 14. svibnja 2019. godine održati predavanje iz 
ciklusa “Filozofkinje u Hrvatskoj” na temu: Agencija i latencija, o čemu žene u 
znanosti odlučuju?. 
 

Sjednica je završila u 12,05. 

 

 

Zapisničar:       Predsjednik Znanstvenog vijeća 

 

Sanja Berger-Tilić      Dr. sc. Davor Pećnjak 


