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Broj: 225-23/09.2019.   
Zagreb, 11. rujna 2019. 

ZAPISNIK 

177. sjednice Znanstvenoga vijeća Instituta za filozofiju koja je održana u srijedu, 
11. rujna 2019. s početkom u 11,00 sati. 

 

Prisutni: dr. sc. Luka Boršić, viši znanstveni suradnik; Matko Gjurašin, asistent, predstavnik 
suradnika; dr. sc. Tomislav Bracanović, viši znanstveni suradnik; dr. sc. Dušan Dožudić, 
znanstveni suradnik; dr. sc. Pavel Gregorić, znanstveni savjetnik; 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, viši 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.  Dario Škarica, znanstveni 
savjetnik.  

Odsutni: dr. sc. Petar Šegedin, viši znanstveni suradnik (službeni put); dr. sc. Jure Zovko, 
znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (isprika); dr. sc. Marie-Élise Zovko, znanstvena 
savjetnica (isprika).  

Zapisničar: Sanja Berger-Tilić 

Predsjednik ZV-a konstatira da je od 19 članova ZV-a prisutno 15 te utvrđuje postojanje 
kvoruma za pravovaljano donošenje odluka.  

Predsjednik Znanstvenog vijeća napominje da je Izvještaj Stručnog povjerenstva za izbor dr. 
sc. Ane Maskalan u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika koji je dostavljen u 
prilogu poziva za 177. sjednicu Znanstvenog vijeća dopunjen bodovanjem po „starom“ 
Pravilniku kako je pismeno zatražila dr. sc. A. Maskalan u svojoj molbi za izbor u znanstveno 
zvanje više znanstvene suradnice. 

Predsjednik Znanstvenog vijeća predlaže da se točka 10. izmijeni tako da glasi: Izbor člana 
Znanstvenog vijeća u  Upravno vijeće. Točka Razno postaje točka 11. 

Predložen dopunjeni i izmijenjeni dnevni red glasi: 

1. Ovjera zapisnika 176. sjednice Znanstvenog vijeća održane 5. srpnja 2019. 
2. Obavijesti ravnatelja 
3. Rasprava o mogućem restrukturiranju instituta  
4. Rasprava o tekstu natječaja za dva suradnička radna mjesta poslijedoktoranda 
5. Imenovanje povjerenstva za izbor pristupnika na dva suradnička radna mjesta 

poslijedoktoranda  
6. Imenovanje povjerenstva za izbor pristupnika na jedno suradničko radno mjesto 

asistenta 
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7. Imenovanje povjerenstva za izbor pristupnika na jedno znanstveno radno mjesto višeg 
znanstvenog suradnika 

8. Imenovanje povjerenstva za izbor pristupnika na dva znanstvena radna mjesta 
znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju 

9. Izvješće povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za dr. 
sc. Anu Maskalan 

10. Izbor člana Znanstvenog vijeća u Upravno vijeće Instituta 
11. Razno 

Dopunjeni i izmijenjeni dnevni red stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 1 Ovjera zapisnika 176. sjednice Znanstvenog vijeća održane  5. srpnja 2019 . 
Zapisnik 176. sjednice Znanstvenog vijeća održane 5. srpnja 2019. prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad. 2 Obavijesti ravnatelja 

a) 5. 7. 2019. poslali smo na MZO zahtjev za financijsku potporu za pripremu i 
održavanje znanstvenih skupova u 2019. godini. 

b) 5. 7. 2019. poslali smo na MZO ponovljeni zahtjev za izdavanje suglasnosti za 
raspisivanje javnog natječaja za radna mjesta. 

c) 9. 7. 2019. na MZO je poslan dopis u kojemu skupina javnih instituta izražava 
nezadovoljstvo odlukom o programskom financiranju javnih znanstvenih instituta. 

d) 22. 7. 2019. od HRZZ smo dobili obavijest o Odluci upravnog odbora o prihvaćanju 
završnog izvještaja o radu za doktorande Annu Kocsis i Ivana Restovića. Izvještaji su 
ocijenjeni pozitivno.  

e) 23. 7. 2019. sa Zagrebačkom školom ekonomije i managementa potpisan je ugovor 
kojim se uređuju različiti oblici suradnje u nastavnom i stručnom radu. Ugovor je 
potpisan na neodređeno vrijeme dok ga jedna od ugovornih strana ne raskine. 

f) 23. 7. 2019. od MZO smo dobili suglasnosti za raspisivanje javnog natječaja za 
znanstvena radna mjesta: višeg znanstvenog suradnika i dva znanstvena savjetnika u 
trajnom zvanju, te za suradnička radna mjesta jednog asistenta i dva poslijedoktoranda 

g) 30. 7. 2019. od HRZZ dobili smo obavijest o odluci Upravnog odbora u svezi s 
projektom dr. sc. Srećka Kovača „Logika, pojmovi i komunikacija. Problem je riješen 
sporazumno.  

h) 30. 8. 2019. održan je na MZO-u sastanak u vezi s programskim financiranjem uz 
prisutnost ministrice Blaženke Divjak. MZO i dalje inzistira na vrednovanju članaka 
indeksiranih u WoS-u i Scopusu. 

i) 2. 9. 2019. poslali smo u Narodne novine, 24sata i objavili na web stranici Instituta 
natječaj za zapošljavanje jednog asistenta na određeno vrijeme u trajanju od 18 
mjeseci na projektu HRZZ voditelja dr. sc. Pavela Gregorića. Natječaj je objavljen 4. 
9. 2019. u Narodnim novinama. 

j) 3. 9. 2019. od MZO dobili smo prijedlog Ugovora o programskom financiranju javnih 
znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj. Potpisivanje ugovora zakazano je za 
petak, 13. 9. 2019. 

k) 5. 9. 2019. na Staroslavenskom Institutu održan je sastanak ravnatelja humanističkih 
instituta.  

Otvorena je diskusija. U diskusiji su sudjelovali: dr. sc. Luka Boršić, dr. sc. Filip Grgić, dr. sc. 
Pavel Gregorić, dr. sc. Tvrtko Jolić, dr. sc. Srećko Kovač i dr. sc. Tomislav Bracanović.  
Diskusija se uglavnom vodila o kriterijima za vrednovanje znanstvenih radova. 
Ad. 3. Rasprava o mogućem restrukturiranju Instituta 
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Ravnatelj: izvjestan je postupak restrukturiranja društveno humanističkih institutȃ. Našem 
Institutu ostaju dvije opcije: 1. ići u pregovore s nama sličnim institutima i 2. ići u pregovore 
sa sveučilištima.  
Otvorena je diskusija. U diskusiji su sudjelovali: dr. sc. Luka Boršić, dr. sc. Pavel Gregorić, 
dr. sc. Tomislav Bracanović, dr. sc. Srećko Kovač, dr. sc. Davor Pećnjak, dr. sc. Stipe 
Kutleša, dr. sc. Matej Sušnik.  
Zaključeno je da treba razraditi obje opcije i pripremiti konkretne prijedloge i raspravu 
nastaviti na sljedećoj sjednici Znanstvenog vijeća.  
 
Ad. 4. Rasprava o tekstu natječaja za dva suradnička radna mjesta poslijedoktoranda 
Od MZO smo dobili suglasnost za raspisivanje javnog natječaja za dva suradnička radna 
mjesta poslijedoktoranda. S obzirom na to da na projektu voditelja dr. sc. Srećka Kovača  
Temeljni logički pojmovi“ već rade dva asistenta s doktoratom, voditelj projekta moli da 
Znanstveno vijeće prihvati njegov prijedlog da se u tekstu natječaja navedu posebni uvjeti koji 
bi dali prednost mladim asistentima koji već rade na tom projektu. Predlaže da se kao dodatni 
uvjet navede da pristupnici imaju iskustvo u istraživanjima na temama navedenog projekta. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Prijedlog dr. sc. Srećka Kovača predsjednik Znanstvenog vijeća stavio je na glasanje. 
Prijedlog je prihvaćen jednoglasno.  
 
Ad. 5. Imenovanje povjerenstva za izbor pristupnika na dva suradnička radna mjesta 
poslijedoktoranda 
Prijedlog da se u povjerenstvo za izbor dva pristupnika na suradničko radno mjesto 
poslijedoktoranda imenuju dr. sc. Srećko Kovač, dr. sc. Dušan Dožudić i dr. sc. Stipe Kutleša 
stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno 
 
Ad. 6. Imenovanje povjerenstva za izbor pristupnika na jedno suradničko radno mjesto 
asistenta 
Prijedlog da se u povjerenstvo za izbor jednog pristupnika na suradničko radno mjesto 
asistenta imenuju dr. sc. Luka Boršić, dr. sc. Ivana Skuhala Karasman i dr. sc. Tvrtko Jolić 
stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 7. Imenovanje povjerenstva za izbor pristupnika na jedno znanstveno radno mjesto 
višeg znanstvenog suradnika 
Prijedlog da se u povjerenstvo za izbor jednog pristupnika na znanstveno radno mjesto višeg 
znanstvenog suradnika imenuju dr. sc. Boris Kožnjak, dr. sc. Dario Škarica i dr. sc. Stipe 
Kutleša stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 8. Imenovanje povjerenstva za izbor pristupnika na dva znanstvena radna mjesta 
znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju 
Prijedlog da se u povjerenstvo za izbor dva pristupnika na znanstveno radno mjesto 
znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju imenuju dr. sc. Srećko Kovač, dr. sc. Damir 
Barbarić i dr. sc. Anto Mišić stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 9. Izvješće povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika 
za dr. sc. Anu Maskalan 
U ime povjerenstva za ocjenu zadovoljavanja uvjeta za izbor dr. sc. Ane Maskalan u 
znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u sastavu dr. sc. Luka Boršić, dr. sc. Ivana 
Skuhala Karasman i izv. prof. dr. sc. Aleksandra Golubović izvješće je podnio dr sc. Luka 
Boršić. Povjerenstvo je nakon uvida u dokumentaciju zaključilo da dr. sc. Ana Maskalan 
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zadovoljava sve propisane i tražene uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog 
suradnika u području humanističkih znanosti, polje filozofije te predlažu Znanstvenom vijeću 
da prihvati izvješće  Stručnog povjerenstva.  
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Izvještaj povjerenstva stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 

Ad. 10. Izbor člana Znanstvenog vijeća u Upravno vijeće Instituta 
Dr. sc. Ivani Skuhala Karasman 4. listopada 219. godine ističe dvogodišnji mandat članstva u 
Upravnom vijeću Instituta. U skladu s čl. 39 i 42 Statuta Instituta, predsjednik Znanstvenog 
vijeća predlaže da dr. sc. Ivana Skuhala Karasman bude izabrana na još jedan dvogodišnji 
mandat kao član Znanstvenog vijeća u Upravno vijeće Instituta. 
Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 11. Razno 

 Dr. sc. Ivana Skuhala Karasman poziva znanstvenike da prijave naslove svojih 
kolokvija.  

 Ravnatelj upoznaje članove ZV da je dr. Elia Zardini, pristupnik koji je izabran na 
znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika, odustao od radnog mjesta na koje je 
izabran.  U srpnju smo na MZO poslali upit radi obavijesti o poništenju natječaja, 
međutim do danas nismo dobili odgovor. Do kraja ovog mjeseca ponovo ćemo poslati 
isti upit na MZO, a ako ne dobijemo odgovor, objavit ćemo poništenje natječaja i 
raspisati novi. 

 U skladu s Kolektivnim ugovorom za znanost i visoko obrazovanje dužni smo do 1. 
listopada 2019. izraditi odluku o stvarnoj podjeli i kompoziciji radnog opterećenja 
zaposlenikâ na znanstvenim i suradničkim radnim mjestima u Institutu za filozofiju. 
Ravnatelj će napisati prijedlog odluke, poslati na uvid svim znanstvenicima i 
suradnicima radi eventualne korekcije. 

 Ravnatelj poziva sve znanstvenike da razmisle o održavanju Ljetne škole za 2020. 
 U vezi s godišnjim simpozijem Instituta za 2020. treba razmisliti o temi koju je 

predložio dr. sc. Jure Zovko, u povodu 500 godišnjice rođenja Matije Vlačića Ilirika. 
 Nezavisni sindikat znanosti nudi svima multi-sport karticu. Informacije o dobivanju i 

korištenju kartice možete vidjeti na stranicama Nezavisnog sindikata znanosti ili kod 
sindikalnog povjerenika Instituta dr. sc. Luke Boršića. 
 

Sjednica je završila u 13,15. 

 

Zapisničar:       Predsjednik Znanstvenog vijeća 

 

Sanja Berger-Tilić      Dr. sc. Davor Pećnjak 


