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Broj: 288-29/10.2019. 
Zagreb, 23. listopada 2019. 

ZAPISNIK 

178. sjednice Znanstvenoga vijeća Instituta za filozofiju koja je održana u srijedu, 
23. listopada 2019. s početkom u 11,00 sati. 

 

Prisutni: 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. 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. Petar Šegedin, viši znanstveni suradnik; dr. sc. Matej Sušnik, znanstveni 
suradnik; dr. sc.  Dario Škarica, znanstveni savjetnik.  

Odsutni: dr. sc. Luka Boršić, viši znanstveni suradnik (službeni put); dr. sc. Srećko Kovač, 
znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (isprika); dr. sc. Ivana Skuhala Karasman, viša 
znanstvena suradnica (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 18 članova ZV-a prisutno 13 te utvrđuje postojanje 
kvoruma za pravovaljano donošenje odluka.  

Predsjednik Znanstvenog vijeća predlaže dopunu dnevnog reda: da se točka 8. izmijeni tako 
da glasi: Imenovanje koordinatora u provođenju Sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta 
KAFKa. Točka 8. postaje točka 9 Prijedlog za organiziranje znanstvenog skupa o Matiji 
Vlačiću Iliriku, a točka Razno postaje točka 10. 

Predložen dopunjeni i izmijenjeni dnevni red glasi: 

1. Ovjera zapisnika 177. sjednice Znanstvenog vijeća održane 11. rujna 2019. 
2. Obavijesti ravnatelja 
3. Izvješće sa sjednice Upravnog vijeća održane  21. listopada 2019. 
4. Prijedlog nastavka suizdavanja časopisa Croatian Journal of Philosophy 
5. Izvješće Povjerenstva za osiguranje kvalitete 
6. Imenovanje Povjerenstva za izbor pristupnika na jedno znanstveno radno mjesto 

znanstvenog suradnika 
7. Imenovanje Povjerenstva za dodjelu počasnog zvanja zaslužni znanstvenik za dr. sc. 

Damira Barbarića 
8. Imenovanje koordinatora u provođenju Sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta 

KAFKa 
9. Prijedlog za organiziranje znanstvenog skupa o Matiji Vlačiću Iliriku 
10. Razno 
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Dopunjeni i izmijenjeni dnevni red stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 1 Ovjera zapisnika 177. sjednice Znanstvenog vijeća održane  11. rujna 2019.  
Zapisnik 177. sjednice Znanstvenog vijeća održane 11. rujna 2019. prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad. 2 Obavijesti ravnatelja 

a) 12. 9. 2019. na Matični odbor za polja filozofije i teologije poslali smo dokumente za 
izbor dr. sc. Ane Maskalan u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice 

b) 12. 9. 2019. u Narodne novine, 24sata i mrežne stranice Instituta poslali smo tekst 
natječaja za zapošljavanje na suradnička radna mjesta dva poslijedoktoranda i jednog 
asistenta i na znanstvena radna mjesta dva znanstvena savjetnika u trajnom zvanju i 
jednog višeg znanstvenog suradnika u skladu sa suglasnostima MZO od 12. srpnja 
2019. Rok od 30 dana istekao je . 

c) 13. 9. 2019. potpisan je Ugovor s MZO o programskom financiranju u 2019. godini 
d) 23. 9. 2019. ravnatelj je svim znanstvenicima poslao Odluku o normiranju rada 

znanstvenika 
e) 24. 9. 2019. svim članovima ZV poslan je e-mail s poveznicom koja upućuje na javno 

savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju s nacrtom konačnog prijedloga Zakona 

f) 26. 9. 2019. urudžbirana je uputa MZO u vezi s naknadom troškova povezanih s 
izradom, tiskom i opremom doktorske disertacije te troškova poslijediplomskih 
sveučilišnih studija (doktorskih studija)  

g) 15. 10. 2019. na MZO smo poslali zahtjev za refundaciju troškova poslijediplomskih 
studija za Zvonimira Anića 

h) 9. 10. 2019. Ravnatelj je donio odluku o neizboru kandidata na znanstveno radno 
mjesto znanstvenog suradnika i o raspisivanju novog natječaja za isto radno mjesto. 
Odluka je poslana u Narodne novine, 24sata i na mrežne stranice Instituta 

i) 21. 10. 2019. održana je 3. sjednica Upravnog vijeća  
j) 22. 10. 2019. na Oglasnoj ploči Instituta i mrežnim stranicama Instituta objavljen je 

Pravilnik o radu knjižnice Instituta koji je prihvatilo Upravno vijeće na svojoj 3. 
sjednici od 21. 10. 2019. a stupa na snagu 30. 10. 2019. 

k) 22. 10. 2019. od Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja dobili smo 
obavijest o najavi štrajka za neznanstveno osoblje za četvrtak 24. 10. 2019.  

 

Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 

 

Ad. 3. Izvješće sa sjednice Upravnog vijeća održane  21. listopada 2019. 
Upravno vijeće svoju je 3. sjednicu održalo 21. 10. 2019. s dnevnim redom: 1. Ovjera 
zapisnika 2. sjednice Upravnog vijeća održane 1. srpnja 2019.; 2. Rebalans financijskog plana 
za 2019. godinu i usvajanje prijedloga financijskog plana za 2020-2022. godinu; 3. Usvajanje 
Pravilnika o radu knjižnice i 4. Razno. 
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Jednoglasno je usvojen Rebalans financijskog plana za 2019. godinu i prijedlog financijskog 
plana za 2020-2022. godinu i Pravilnik o radu knjižnice, koji je izvješen na oglasnoj ploči 
Instituta. 
 
Ad. 4. Prijedlog nastavka suizdavanja časopisa Croatian Journal of Philosophy 
Institut je 2013. godine s Kruzak d.o.o. sklopio ugovor o suizdavanju časopisa Croatian 
Journal of Philosophy na četiri godine. Ugovor je istekao 31. prosinca 2016. Dr. sc. Tvrtko 
Jolić je predložio da se ta suradnja obnovi i nastavi. 
Predsjednik Znanstvenog vijeća stavio je prijedlog na glasanje. Prijedlog je prihvaćen 
jednoglasno. 
 
Ad. 5. Izvješće Povjerenstva za osiguranje kvalitete 
Izvješće o radu Povjerenstva za osiguranje kvalitete podnio je dr. sc. Davor Pećnjak. U skladu 
sa Strateškim programom znanstvenih istraživanja na Institutu za filozofiju za razdoblje od 
2018. do 2022. godine, možemo biti zadovoljni organizacijom znanstvenih skupova, 
kolokvija, istraživanjima na projektima Instituta i HRZZ, izradom novih pravilnika, 
raspisivanjem natječaja za zapošljavanje asistenata i poslijedoktoranada, ali ne možemo biti 
zadovoljni dijelom Strateškog programa koji se odnosi na publiciranje znanstvenih radova i 
uključivanje u europske projekte.  
Otvorena je diskusija. U diskusiji su sudjelovali: dr. sc. Pavel Gregorić, dr. sc. Davor Pećnjak, 
dr. sc. Filip Grgić 
 
Ad. 6. Imenovanje Povjerenstva za izbor pristupnika na jedno znanstveno radno mjesto 
znanstvenog suradnika 
Ravnatelj je napomenuo da je donio odluku o neizboru kandidata na znanstveno radno mjesto 
znanstvenog suradnika u skladu s natječajem raspisanim u Narodnim novinama u ožujku 
2018. te raspisao novi natječaj za isto znanstveno radno mjesto koji je objavljen u Narodnim 
novinama 16. 10. 2019.  
Znanstveno vijeće treba imenovati članove povjerenstva za izbor pristupnika na natječaj za 
zapošljavanje na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika. 
Prijedlog za članove povjerenstva: dr. sc. Tomislav Bracanović, dr. sc. Martino Rossi Monti i 
dr. sc. Davor Pećnjak stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 7. Imenovanje Povjerenstva za dodjelu počasnog zvanja zaslužni znanstvenik za dr. 
sc. Damira Barbarića 
Dr. sc. Petar Šegedin dostavio je Znanstvenom vijeću prijedlog da se dr. sc. Damiru 

Barbariću, umirovljenom znanstvenom savjetniku u trajnom zvanju, dodijeli počasno 
zvanje  zaslužnog znanstvenika.  

Prijedlog da članovi povjerenstva za prosudbu prijedloga dr. sc. Petra Šegedina budu dr. sc. 
Luka Boršić, dr. sc. Filip Grgić i dr. sc. Tvrtko Jolić stavljen je na glasanje i prihvaćen 
jednoglasno.  
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Ad. 8. Imenovanje koordinatora u provođenju Sporazuma o partnerstvu u provedbi 
projekta KAFKa 
Dr. sc. Tvrtko Jolić predložio je da se Matko Gjurašin imenuje koordinatorom u provođenju 
Sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta UP.03.1.1.03.0040 Kroatistika, Andragogija, 
Filozofija i Kulturologija – usklađivanje s HKO-om (KAFKa). 

Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 

 

Ad. 9. Prijedlog za organiziranje znanstvenog skupa o Matiji Vlačiću Iliriku 
Dr. sc. Jure Zovko dostavio je prijedlog da Institut 2020. godine organizira znanstveni skup u 
povodu 500. obljetnice rođenja Matije Vlačića Ilirika. 
Ravnatelj smatra da je prijedlog dobar i da ga treba prihvatiti. Kao članovi organizacijskog 
odbora predloženi su: dr. sc. Jure Zovko, dr. sc. Filip Grgić, dr. sc. Ivana Skuhala Karasman i 
dr. sc. Luka Boršić. 
Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 10. Razno 
a) U vezi s organizacijom ljetne škole u 2020. godini dogovoreno je da se ta tema stavi na 
točku dnevnog reda sljedeće sjednice Znanstvenog vijeća. 
b) Obavijest da će 8. 11. 2019. Per-Erik Milam sa Sveučilišta u Göteborgu održati predavanje 
u okviru projekta HrZZ “Šteta, namjere i odgovornost” na temu Influenceability and Harm: 
An Act Consequentialist Theory of Moral Responsibility. Predavanje počinje u 12:00 sati na 
V. katu. 
 
 
 
Sjednica je završila u 11,50. 

 

Zapisničar:       Predsjednik Znanstvenog vijeća 

 

Sanja Berger-Tilić      Dr. sc. Davor Pećnjak 


