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Broj: 306-31/11.2019. 
Zagreb, 13. studenoga 2019. 
 
 

ZAPISNIK 

179. sjednice Znanstvenoga vijeća Instituta za filozofiju koja je održana u srijedu, 
13. studenoga 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; dr. sc. Marie-Élise Zovko, znanstvena savjetnica.  

Odsutni: dr. sc. Petar Šegedin, viši znanstveni suradnik (isprika); dr. sc. Jure Zovko, 
znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (isprika).  

Zapisničar: Sanja Berger-Tilić 

Predsjednik ZV-a konstatira da je od 18 članova ZV-a prisutno 16 te utvrđuje postojanje 
kvoruma za pravovaljano donošenje odluka.  

Predsjednik Znanstvenog vijeća predlaže dopunu dnevnog reda: da se točka 3. izmijeni tako 
da glasi: Molba dr. sc. Filipa Grgića za pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje 
znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju. Točka 3 postaje točka 4  itd. 

Predložen dopunjeni i izmijenjeni dnevni red glasi: 

1. Ovjera zapisnika 178. sjednice Znanstvenog vijeća održane 23. listopada 2019. 
2. Obavijesti ravnatelja 
3. Molba dr. sc. Filipa Grgića za pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje 

znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju 
4. Izvješće Povjerenstva za zapošljavanje poslijedoktoranda na projektu ,,Hrvatski 

renesansni aristotelizam – nova era u mišljenju prošlosti" voditelja dr. sc. Pavela 
Gregorića  

5. Razrješenje jednog člana Povjerenstva i imenovanje jednog člana Povjerenstva za 
dodjelu počasnog zvanja zaslužni znanstvenik za dr. sc. Damira Barbarića 

6. Rasprava o organizaciji Ljetne škole 2020. godine 
7. Publiciranje radova u časopisima uvedenima u baze Web of Science i SCOPUS. 
8. 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) 24. 10. 2019. od Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti polja filozofije i 
teologije dobili smo obavijest o izboru dr. sc. Ane Maskalan u znanstveno zvanje više 
znanstvene suradnice. 

Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 

Ad. 3. Izvješće Povjerenstva za zapošljavanje poslijedoktoranda na projektu ,,Hrvatski 
renesansni aristotelizam – nova era u mišljenju prošlosti" voditelja dr. sc. Pavela 
Gregorića  
U ime povjerenstva za izbor pristupnika na suradničko radno mjesto poslijedoktoranda na 
projektu „Hrvatski renesansni aristotelizam: Nova era u mišljenju prošlosti“ izvještaj je 
podnio dr. sc. Pavel Gregorić. 
Na temelju ugovora sklopljenog 6. 11. 2018. između Hrvatske zaklade za znanost i dr. sc. 
Pavela Gregorića, Institut je 4. 9. 2019. raspisao natječaj za zapošljavanje jednog djelatnika na 
suradničko radno mjesto poslijedoktoranda  na određeno vrijeme u trajanju od 18 mjeseci s 
početkom 1. 12. 2019. Na natječaj se u zadanom roku javila samo jedna pristupnica, Dora 
Ivanišević, koja zadovoljava sve tražene uvjete iz natječaja i posjeduje sve kompetencije koje 
se traže za rad na projektu „Hrvatski renesansni aristotelizam“. Povjerenstvo predlaže 
Znanstvenom vijeću Instituta da odobri zapošljavanje pristupnice Dore Ivanišević na 
suradničko radno mjesto poslijedoktoranda na projektu „Hrvatski renesansni aristotelizam“ na 
određeno vrijeme. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Izvještaj povjerenstva stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 4. Molba dr. sc. Filipa Grgića za pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje 
znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju 
Dr. sc. Filip Grgić dostavio je Znanstvenom vijeću molbu za pokretanje postupka izbora u 
znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju iz znanstvenog područja 
humanističkih znanosti, polje filozofije. 
Predsjednik Znanstvenog vijeća predlaže članove stručnog povjerenstva: 

- dr. sc. Stipe Kutleša 
- dr. sc. Srećko Kovač 
- prof. dr. sc. Nenad Miščević 

Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen s jednim suzdržanim glasom. 
 
Ad. 5. Razrješenje jednog člana Povjerenstva i imenovanje jednog člana Povjerenstva za 
dodjelu počasnog zvanja zaslužni znanstvenik za dr. sc. Damira Barbarića 
U skladu s čl. 54 a Statuta Instituta predsjednik Znanstvenog vijeća stavlja na glasanje 

prijedlog da se dr. sc. Filipa 
Grgića razriješi kao člana povjerenstva za prosudbu dodjele počasnog zvanja zaslužnog 
znanstvenika dr. sc. Damiru Barbariću. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 
Predsjednik Znanstvenog vijeća predlaže da se kao treći, vanjski član povjerenstva uz dr. sc.  
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Luku Boršića i dr. sc. Tvrtka Jolića izabere izv. prof. dr. sc. Igor Mikecin. Prijedlog je stavljen  
na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 

Ad. 6. Rasprava o organizaciji Ljetne škole 2020. godine 
Dr. sc. Pavel Gregorić predlaže da se ljetna škola u 2020. godini svakako treba organizirati. 
Zamolio je dr. sc. Borisa Kožnjaka i dr. sc. Martina Rossi Montija da mu pomognu u 
organizaciji ljetne škole za 2020. godinu i oni su pristali. Predlaže da tema bude „Philosophy, 
Science and Antiscience“. Unutar glavne teme mogu se predložiti podteme (npr. Filozofija i 
medicina, Filozofija i društvo itd.).  
Otvorena je diskusija. 
U diskusiji su sudjelovali: dr. sc. Pavel Gregorić, dr. sc. Srećko Kovač, dr. sc. Luka Boršić, 
dr. sc. Boris Kožnjak, dr. sc. Tomislav Bracanović, dr. sc. Filip Grgić, dr. sc. Martino Rossi 
Monti. 
Zaključeno je da će dr. sc. Pavel Gregorić poslati e-mail svim članovima Znanstvenog vijeća i 
zamoliti da se jave zainteresirani. 
Predsjednik Znanstvenog vijeća stavlja na glasanje prijedlog za održavanje „Ljetne škole“ u 
2020. godini kao i prijedlog da članovi organizacijskog odbora budu: dr. sc. Pavel Gregodić, 
dr. sc. Boris Kožnjak i dr. sc. Martino Rossi Monti. Oba su prijedloga prihvaćena većinom 
glasova, s jednim suzdržanim glasom. 
 
Ad. 7. Publiciranje radova u časopisima uvedenima u baze Web of Science i SCOPUS 
Ravnatelj je zamolio da mu se pošalju ažurirani podatci radi izrade završnog izvještaja koji 
podnosi na zadnjoj sjednici Znanstvenog i Upravnog vijeća instituta.  
Otvorena je diskusija. U diskusiji su sudjelovali: dr. sc. Boris Kožnjak, dr. sc. Filip Grgić, dr. 
sc. Davor Pećnjak, dr. sc. Srećko Kovač. 
 
Ad. 8. Razno 

- dr. sc. Marie Élise Zovko izvijestila je o konferenciji Tourism and Culture in 
Philosophical Perspective održanoj od 14. do 17. listopada 2019. u Zadru. 
Konferencija je bila uspješna s izvrsnim referatima, koji će biti objavljeni u zborniku. 

- dr. sc. Ivana Skuhala Karasman obavještava da će se 21. listopada 2019. u povodu 
UNESCO-vog dana filozofije u knjižnici Ante Starčević održati okrugli stol na temu 
„Klimatske promjene“. 

 

Sjednica je završila u 11,11. 

 

Zapisničar:       Predsjednik Znanstvenog vijeća 

 

Sanja Berger-Tilić      Dr. sc. Davor Pećnjak 


