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Broj: 341-35/11.2019. 
Zagreb, 29. studenoga 2019. 
 

ZAPISNIK 

180. sjednice Znanstvenoga vijeća Instituta za filozofiju koja je održana u petak, 
29. 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. 
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. Marie-Élise Zovko, znanstvena savjetnica.  

Odsutni: Stipe Kutleša, znanstveni savjetnik (isprika); dr. sc. Petar Šegedin, viši znanstveni 
suradnik (isprika); dr. sc.  Dario Škarica, znanstveni savjetnik (godišnji odmor); 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 14 te utvrđuje postojanje 
kvoruma za pravovaljano donošenje odluka.  

Predsjednik Znanstvenog vijeća predlaže dnevni red:  

1. Ovjera zapisnika 179. sjednice Znanstvenog vijeća održane 13. studenoga 2019. 
2. Obavijesti ravnatelja 
3. Izvješće povjerenstva za odabir pristupnika na suradničko radno mjesto asistenta 
4. Izvješće povjerenstva za odabir dva pristupnika na suradničko radno mjesto 

poslijedoktoranda 
5. Izvješće povjerenstva za odabir pristupnika na znanstveno radno mjesto višeg 

znanstvenog suradnika 
6. Izvješće povjerenstva za odabir dva pristupnika na znanstveno radno mjesto 

znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju 
7. Izvješće povjerenstva za provođenje dijela izbora u znanstveno zvanje znanstvenog 

savjetnika u trajnom zvanju za dr. sc. Filipa Grgića 
8. Razno 

 
Dnevni red stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 1 Ovjera zapisnika 179. sjednice Znanstvenog vijeća održane  13. studenoga 2019.  
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Zapisnik 179. sjednice Znanstvenog vijeća održane 13. studenoga 2019. prihvaćen je 
jednoglasno. 
 
Ad. 2 Obavijesti ravnatelja 

a) 19. 11. 2019. članovima Znanstvenog vijeća Instituta proslijeđen je dopis Hrvatske 
zaklade za znanost u vezi s objavom natječaja za program "Projekt razvoja karijera 
mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti".  

b) 25. 11. 2019. od Ministarstva znanosti i obrazovanja dobili smo dopis u vezi s 
izvještajem o ispunjenju specifičnih institucijskih ciljeva u 2019. godini. Isti dan svim 
znanstvenicima Instituta ravnatelj je poslao dopis s molbom da se do 28. 11. 2019. 
dostave podaci o poglavljima u uredničkim knjigama u inozemstvu (objavljenima ili 
prihvaćenima za objavljivanje) i uredničkim knjigama u inozemstvu (objavljenima ili 
prihvaćenima za objavljivanje). Rok za dostavu podataka Ministarstvu je nedjelja, 1. 
prosinca 2019. Izvještaj smo poslali na MZO prije početka sjednice Znanstvenog 
vijeća  

c) Ravnatelj predlaže da se na sljedeću sjednicu Znanstvenog vijeća Instituta kao točke 
dnevnog reda uvrste: 
- Predlaganje novih članova u HAZU 
- Godišnji simpozij Instituta u 2020. godini 

d) Obavijest da će se zajednička sjednica Upravnog i Znanstvenog vijeća Instituta održati 
19. 12. 2019. nakon čega će biti upriličen domjenak u povodu nadolazećih blagdana. 

Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 

Ad. 3. Izvješće povjerenstva za odabir pristupnika na suradničko radno mjesto asistenta 
U ime povjerenstva u sastavu dr. sc. Ivana Skuhala Karasman, dr. sc. Luka Boršić  i dr. sc. 
Tvrtko Jolić, izvještaj je podnio dr. sc. Tvrtko Jolić. 
Na natječaj objavljen 20. rujna 2019. u Narodnim novinama 89/2019, na mrežnoj stranici 
Instituta te na službenom internetskom portalu za radna mjesta EURAXESS javilo se trinaest 
pristupnika. 
Povjerenstvo je u prvom koraku utvrdilo da su svi pristupnici priložili traženu dokumentaciju. 
Nakon razmatranja pristiglih prijava, u uži krug izdvojeno je pet kandidata s kojima je 
obavljen razgovor. 
Nakon obavljenih razgovora s izabranim pristupnicima, povjerenstvo smatra da pristupnik 
Viktor Ivanković najbolje udovoljava uvjetima za suradničko radno mjesto asistenta na 
Institutu za filozofiju. 
Otvorena je diskusija. U diskusiji su sudjelovali: dr. sc. Pavel Gregorić, dr. sc. Tvrtko Jolić, 
dr. sc. Davor Pećnjak, dr. sc. Filip Grgić, dr. sc. Tomislav Bracanović, dr. sc. Ivana Skuhala 
Karasman, dr. sc. Marie-Élise Zovko, dr. sc. Matej Sušnik, dr. sc. Luka Boršić. 
 
Nakon diskusije, predsjednik Znanstvenog vijeća stavlja izvješće povjerenstva na glasanje. 
Izvješće je prihvaćeno većinom glasova s jednim glasom protiv. 
 
Ad. 4. Izvješće povjerenstva za odabir dva pristupnika na suradničko radno mjesto 
poslijedoktoranda 
U ime povjerenstva u sastavu dr. sc. Srećko Kovač, dr. sc. Stipe Kutleša  i dr. sc. Dušan 
Dožudić, izvještaj je podnio dr. sc. Srećko Kovač. 
 
Na natječaj objavljen 20. rujna 2019. u Narodnim novinama 89/2019, na mrežnoj stranici 
Instituta te na službenom internetskom portalu za radna mjesta EURAXESS javilo se četiri 
pristupnika. 
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Od četiri pristupnika dva pristupnika su iz inozemstva, a dva iz Hrvatske. Sa sva četiri 
pristupnika obavljen je informativni razgovor. 
Povjerenstvo je zaključilo da tematskomu opisu projekta "Temeljni logički pojmovi" i 
traženomu profilu suradnika najbolje odgovaraju pristupnici dr. sc. Goran Lojkić i dr. sc. Ivan 
Restović. Oni su se u svojem radu intenzivno bavili temama iz opisa projekta, na njima 
postigli doktorate, i u planu rada predviđaju kontinuitet rada na toj problematici, uključujući i 
istraživanje hrvatskih logičara. Također raspolažu primjerenim pozadinskim poznavanjem 
povijesti filozofije i jezika potrebnim za predviđena istraživanja na projektu. 
Povjerenstvo predlaže Znanstvenomu vijeću da za dva izvršitelja na suradničkom radnom 
mjestu poslijedoktoranda za rad na unutrašnjem projektu "Temeljni logički pojmovi" izabere 
dr. sc. Gorana Lojkića i dr. sc. Ivana Restovića. 
Otvorena je diskusija. U diskusiji su sudjelovali: dr. sc. Luka Boršić, dr. sc. Srećko Kovač, dr. 
sc. Dušan Dožudić. 
Predsjednik Znanstvenog vijeća stavio je prijedlog povjerenstva na glasanje. Prijedlog je 
prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 5. Izvješće povjerenstva za odabir pristupnika na znanstveno radno mjesto višeg 
znanstvenog suradnika 
U ime povjerenstva u sastavu dr. sc. Boris Kožnjak, dr. sc. Stipe Kutleša  i dr. sc. Dario 
Škarica izvještaj je podnio dr. sc. Boris Kožnjak. 
Na natječaj objavljen 20. rujna 2019. u Narodnim novinama 89/2019, na mrežnoj stranici 
Instituta te na službenom internetskom portalu za radna mjesta EURAXESS javio se jedan 
pristupnik dr. sc. Tomislav Bracanović. 
Iz uvida u dokumente koje je dr. Bracanović dostavio na natječaj nedvojbeno proizlazi da je 
dr. Bracanović kvalitetom radova kvalificiran za znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog 
suradnika, a također i da u potpunosti ispunjavan sve uvjete potrebne za izbor na navedeno 
radno mjesto na Institutu za filozofiju. U skladu s tim, povjerenstvo predlaže Znanstvenom 
vijeću Instituta za filozofiju da dr. sc. Tomislava Bracanovića zaposli na znanstveno radno 
mjesto višeg znanstvenog suradnika. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja 
Predsjednik Znanstvenog vijeća stavio je prijedlog povjerenstva na glasanje. Prijedlog je 
prihvaćen jednoglasno 
 
Ad. 6. Izvješće povjerenstva za odabir dva pristupnika na znanstveno radno mjesto 
znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju 
U ime povjerenstva u sastavu dr. sc. Srećko Kovač, dr. sc. Damir Barbarić  i prof. dr. sc. Anto 
Mišić, izvještaj je podnio dr. sc. Srećko Kovač. 
Na natječaj objavljen 20. rujna 2019. u Narodnim novinama 89/2019, na mrežnoj stranici 
Instituta te na službenom internetskom portalu za radna mjesta EURAXESS javila su se dva 
pristupnika: dr. sc. Marie-Élise Zovko i dr. sc. Stipe Kutleša. 
Nakon uvida u dokumentaciju dostavljenu na natječaj, pozitivne rezultate i zadovoljenosti 
svih uvjeta predviđenih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom 
instituta za filozofiju i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta 
u Institutu za filozofiju, povjerenstvo predlaže Znanstvenom vijeću da se na znanstveno radno 
mjesto znanstvenoga savjetnika u trajnom zvanju na Institutu za filozofiju izaberu dr. sc. 
Marie-Élise Zovko i dr. sc. Stipe Kutleša. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja 
Predsjednik Znanstvenog vijeća stavio je prijedlog povjerenstva na glasanje. Prijedlog je 
prihvaćen jednoglasno. 
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Ad. 7. Izvješće povjerenstva za provođenje dijela izbora u znanstveno zvanje 
znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju za dr. sc. Filipa Grgića 
U ime povjerenstva u sastavu dr. sc. Srećko Kovač, dr. sc. Stipe Kutleša  i prof. dr. sc. Nenad 
Miščević, izvještaj je podnio dr. sc. Srećko Kovač. 
Povjerenstvo je nakon uvida u dokumentaciju donijelo zaključak da kandidat ispunjava uvjete 
za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju prema Zakonu o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (čl. 32 st. 4) i prema Pravilniku o uvjetima za 
izbor u znanstvena zvanja, te je predložilo Znanstvenom vijeću Instituta da prihvati njihovo 
izvješće i da se ga se uputi Matičnom odboru za polja filozofije i teologije za nastavak 
postupka izbora dr. sc. Filipa Grgića u zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju u 
znanstvenom području humanističke znanosti, polje filozofija. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Predsjednik Znanstvenog vijeća stavio je prijedlog povjerenstva na glasanje. Prijedlog je 
prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 8. Razno 
a) Dr. sc. Ivana Skuhala Karasman poziva sve zainteresirane u utorak, 3. prosinca 2019. na 
radionicu „Feminizam o filozofiji, filozofija o feminizmu“, koja će biti održana u 
memorijalnom stanu Marije Jurić Zagorke, Dolac 8, s početkom u 18,00 sati. 

b) Dr. sc. Tvrtko Jolić informira da je oformljeno Nacionalno vijeće za znanost i napravljena 
je ocjena časopisa a Croatian Journal of Philosophy ponovo je stavljen u A2. Prihvaćen je 
prijedlog da se ovo pitanje uvrsti na sljedeću sjednicu ZV kao točka dnevnog reda. 

d) Dr. sc. Pavel Gregorić napominje da su se za Ljetnu školu javila samo dva znanstvenika, 
što uz trojicu organizatora nije dovoljno. Apelira da se javi još zainteresiranih znanstvenika 
ako želimo da se Ljetna škola održi 2020. godine. 

e) dr. sc. Davor Pećnjak podsjeća mentore da podnesu svoja izvješća o radu asistenata i 
predstavnika asistenata da podsjeti ostale asistente da naprave izvješća o radu mentora. 

f) 5. i 6. 12. 2019. održat će se godišnja konferencija Instituta. 

Sjednica je završila u 12,15. 

 

Zapisničar:       Predsjednik Znanstvenog vijeća 

 

Sanja Berger-Tilić      Dr. sc. Davor Pećnjak 


