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Broj: 35-4/01.2020. 
Zagreb, 29. siječnja 2020. 

 
 

ZAPISNIK 
182. sjednice Znanstvenoga vijeća Instituta za filozofiju koja je održana u 

srijedu, 29. siječnja 2020. s početkom u 11,00 sati. 
 
Prisutni: dr. sc. Luka Boršić, viši znanstveni suradnik; dr. sc. Tomislav Bracanović, viši 
znanstveni suradnik; dr. sc. Dušan Dožudić, znanstveni suradnik; Matko Gjurašin, asistent, 
predstavnik suradnika; dr. sc. Pavel Gregorić, znanstveni savjetnik; dr. sc. Filip Grgić, 
znanstveni savjetnik u trajnom zvanju; dr. sc. Tvrtko Jolić, znanstveni suradnik; dr. sc. Srećko 
Kovač, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju; dr. sc. Stipe Kutleša, znanstveni savjetnik u 
trajnom zvanju; 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; dr. sc. Dario 
Škarica, znanstveni savjetnik. 
 
Odsutni:. dr. sc. Boris Kožnjak, viši znanstveni suradnik (isprika); dr. sc. Jure Zovko, 
znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (službeni put); dr. sc. Marie-Élise Zovko, znanstvena 
savjetnica u trajnom zvanju (službeni put). 
 
Zapisničar: Sanja Berger-Tilić 
 
Predsjednik ZV-a konstatira da je od 18 članova ZV-a prisutno 15 te utvrđuje postojanje 
kvoruma za pravovaljano donošenje odluka.  
 
Predsjednik ZV-a predlaže sljedeći dnevni red:  

1. Ovjera zapisnika 181. sjednice Znanstvenog vijeća održane 19. prosinca 2019. 
2. Obavijesti ravnatelja 
3. Izvješće Povjerenstva za odabir jednog pristupnika na znanstveno radno mjesto 

znanstvenog suradnika 
4. Izvješće Povjerenstva za dodjelu počasnog zvanja zaslužni znanstvenik za dr. sc. 

Damira Barbarića 
5. Izvješća o radu znanstvenika u 2019. godini 
6. Suglasnosti za prijavu projekata HrZZ 
7. Posjet studenata iz studentske organizacije ERA iz Nizozemske 
8. Imenovanje Povjerenstva za dodjeljivanje nagrada za znanstvenu izvrsnost  
9. Razno 
 

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 
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Ad. 1. Ovjera Zapisnika 181. sjednice Znanstvenog vijeća održane 19. prosinca 2019. 
Primjedba dr. sc. Tvrtka Jolića: u „Prisutni“ treba obrisati dr. sc. Damir Barbarić. 
Dr. sc. Srećko Kovač traži da se zapisnički konstatira da su dr. sc. Goran Lojkić i dr. sc. Ivan 
Restović predali svoja izvješća o radu mentora i time ispunili svoju obvezu u skladu sa 
zaključkom u točki 7. zapisnika 181. sjednice Znanstvenog vijeća. 
Zajedno s primjedbom i dopunom zapisnik 181. sjednice Znanstvenog vijeća održane 19. 
prosinca 2019. prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad. 2. Obavijesti ravnatelja 

 31. 12. 2019. potpisan je ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od pet godina, 
s početkom 1. 1. 2020. na suradničkom radnom mjestu asistenta s Viktorom 
Ivankovićem. Viktor Ivanković se potpisom ugovora obvezao upisati poslijediplomski 
sveučilišni studij 

 23. 1. 2020. poslan je dopis korisnicima knjižnice Instituta s traženjem povrata 
posuđenih knjiga i knjiga kupljenih sredstvima MZO.  

 24. 1. 2020. ravnatelj je donio odluku o rashodu dugotrajne imovine na dan 31. 12. 
2019. 

 30. 1. 2020. na Ministarstvu znanosti i obrazovanja održat će se sastanak u vezi s 
financiranjem izdavanja knjiga i časopisa na koji će umjesto Ravnatelja otići dr. sc. 
Luka Boršić 

Otvorena je diskusija. U diskusiji su sudjelovali: dr. sc. Luka Boršić, dr. sc. Filip Grgić, dr. sc. 
Srećko Kovač. 
Istaknuto je da se za povrat knjiga u vlasništvu Instituta koje su nabavljene sredstvima 
Ministarstva znanosti dogovara s Milenom Marinić Čuljak. 
U vezi s knjigama nabavljenim sredstvima s projekata koje financira Hrvatska zaklada za 
znanost Ravnatelj će od HRZZ tražiti upute kako postupiti. 
 
Ad. 3. Izvješće Povjerenstva za odabir jednog pristupnika na znanstveno radno mjesto 
znanstvenog suradnika 
Dr. sc. Martino Rossi Monti, član povjerenstva za izbor jednog pristupnika na znanstveno 
radno mjesto znanstvenog suradnika, podnio je ostavku na to članstvo. Ostala dva člana 
povjerenstva dr. sc. Tomislav Bracanović i dr. sc. Davor Pećnjak, dostavili su Izvještaj u 
kojem Znanstvenom vijeću predlažu izbor jednog pristupnika, ali Izvještaj nije potpisan od dr. 
sc. Martina Rossija Montija.  
Otvorena je diskusija. 
U diskusiji su sudjelovali: dr. sc. Filip Grgić, dr. sc. Luka Boršić, dr. sc. Petar Šegedin, dr. sc. 
Tomislav Bracanović, dr. sc. Matej Sušnik, dr. sc. Srećko Kovač, dr. sc. Davor Pećnjak, dr. 
sc. Pavel Gregorić. 
Čl. 50. Statuta Instituta određuje da Znanstveno vijeće imenuje tročlano natječajno 
povjerenstvo. Povjerenstvo ocjenjuje pristupnike i predlaže kandidata ili kandidate za radno 
mjesto raspisano natječajem te izvještaj dostavlja Znanstvenom vijeću. Konačnu odluku o 
izboru donosi Znanstveno vijeće na temelju izvještaja.  
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S obzirom da je Znanstveno vijeće imenovalo Povjerenstvo, ono mora glasati o ostavci dr. sc. 
Martina Rossija Montija. 
Predsjednik Znanstvenog vijeća stavlja na glasanje: 
Tko je za to da se prihvati ostavka dr. sc. Martina Rossija Montija na članstvo u Povjerenstvu 
za ocjenu pristupnika na natječaj za znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika na 
neodređeno vrijeme u Institutu za filozofiju? 
ZA – 11; PROTIV – 1;  SUZDRŽAN – 2 
 
Većinom glasova prihvaćena je ostavka dr. sc. Martina Rossija Montija. 
 
Nakon prihvaćene ostavke jednog člana Natječajnog povjerenstva, predloženo je da se odmah 
izabere novo povjerenstvo. 
Prijedlog za novo povjerenstvo: dr. sc. Luka Boršić, dr. sc. Filip Grgić i dr. sc. Dario Škarica. 
Prijedlog je stavljen na glasanje: 
 
ZA – 10;  PROTIV- 1;  SUZDRŽAN – 4 
 
Većinom glasova izabrano je novo Natječajno povjerenstvo koje će Znanstvenom vijeću 
podnijeti ocjenu o pristupnicima i predložiti kandidata ili kandidate za znanstveno radno 
mjesto znanstvenog suradnika. 
 
Ad. 4. Izvješće Povjerenstva za dodjelu počasnog zvanja zaslužni znanstvenik za dr. sc. 
Damira Barbarića 
Povjerenstvo u sastavu: dr. sc. Tvrtko Jolić, dr. sc. Luka Boršić i prof. dr. sc. Igor Mikecin 
razmotrilo je prijedlog dr. sc. Petra Šegedina da se dr. sc. Damiru Barbariću dodijeli počasno 
zvanje zaslužnog znanstvenika. Prijedlog dr. sc. Petra Šegedina podrobno je obrazložen i u 
skladu je s ostalim uvjetima koje propisuje čl. 54a, st. 3 Statuta Instituta za filozofiju te sadrži 
životopis, popis publikacija i suglasnost dr. sc. Damira Barbarića. Osim što dr. sc. Damir 
Barbarić zadovoljava formalne uvjete, Povjerenstvo konstatira zadovoljenost svih triju uvjeta 
za izbor u počasno zvanje zaslužnoga znanstvenika prema čl. 54a, st.6: bogata znanstvena 
bibliografija, osobit doprinos radu i razvoju Instituta i međunarodno priznata znanstvena 
izvrsnost. Povjerenstvo stoga predlaže Znanstvenom vijeću da donese odluku o dodjeli 
počasnog zvanja zaslužnog znanstvenika dr. sc. Damiru Barbariću. 
 
Prijedlog Povjerenstva stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 5. Izvješća o radu znanstvenika u 2019. godini 
Svi znanstvenici dostavili su svoje izvještaje o radu za 2019. godinu. Izvještaji će biti 
objavljeni na web stranici Instituta. 
Izvještaji su stavljeni na glasanje i prihvaćeni jednoglasno. 
 
Ad. 6. Suglasnosti za prijavu projekata HrZZ 
a) Dr. sc. Boris Kožnjak dostavio je molbu za odobrenje prijave projekta naslova ,,The Role 
of Religious, Social and Political Beliefs and Values in the Free Will Debates" (,,Uloga 
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religijskih, socijalnih i političkih vjerovanja i vrijednosti u raspravama o slobodi volje"). 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Molba dr. sc. Borisa Kožnjaka stavljena je na glasanje i prihvaćena je jednoglasno. 
 
b) Dr. sc. Stipe Kutleša dostavio je molbu za odobrenje prijave projekta naslova ,,Hrvatska 
filozofija od osnutka modernog Sveučilišta u Zagrebu (1874.) do kraja 20. st.“ ("Croatian 
Philosophy from the Establishment of Modern University (1874) to the End of the 20th 
Century"). 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Molba dr. sc. Stipe Kutleše stavljena je na glasanje i prihvaćena je jednoglasno. 
 
c) Dr. sc. Davor Pećnjak dostavio je molbu za odobrenje prijave projekta naslova 
,Intencionalnost, uzrokovanje i načini postojanja". 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Molba dr. sc. Davora Pećnjaka stavljena je na glasanje i prihvaćena je jednoglasno. 
 
Ad. 7. Posjet studenata iz studentske organizacije ERA iz Nizozemske 
Institutu se javila studentska udruga ERA sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta Erasmus u 
Rotterdamu. Zamolili su nas da u vremenu od 20. do 25. travnja dođu u Zagreb i upoznaju se 
s radom našega Instituta. 
Ravnatelj je njihov dopis poslao svim znanstvenicima i javilo se dosta zainteresiranih. 
Konkretne prijedloge iznijeli su dr. sc. Ivan Restović koji je ponudio predavanje o 
Brouwerovoj općoj i ne toliko poznatoj filozofiji (s elementima misticizma) i dr. sc. Ivana 
Skuhala Karasman i dr. sc. Luka Boršić koji su ponudili predavanje o položaju žena u 
filozofiji u prošlosti i sadašnjosti. 
Otvorena je diskusija. Nije bilo pitanja. 
Zaključeno je da će predlagatelji predavanja osmisliti i dogovoriti kako će se ta predavanja 
održati. 
 
Ad. 8. Imenovanje Povjerenstva za dodjeljivanje nagrada za znanstvenu izvrsnost  
Članovima Povjerenstva za dodjeljivanje nagrada za znanstvenu izvrsnost dr. sc. Dušanu 
Dožudiću, dr. sc. Borisu Kožnjaku i dr. sc. Luci Malatestiju mandat istječe 16. veljače 2020. 
Članak 6 Pravilnika o nagradama za znanstvenu izvrsnost daje mogućnost reizbora članova 
povjerenstva. 
Predloženo je da članovi Povjerenstva ostanu isti, a u slučaju da netko od „starih“ članova 
odustane, na sljedećoj sjednici Znanstvenog vijeća izabrat ćemo novog člana. 
Prijedlog je prihvaćen većinom glasova s jednim suzdržanim glasom. 
Članovi Povjerenstva za dodjeljivanje nagrada za znanstvenu izvrsnost ostaju: dr. sc. Dušan 
Dožudić, dr. sc. Boris Kožnjak i izv. prof. dr. sc. Luca Malatesti. 
 
Ad. 9. Razno 
a) Ravnatelju Instituta dr. sc. Filipu Grgiću mandat istječe 9. travnja 2020. godine. Upravno 
vijeće Instituta tražit će od Znanstvenog vijeća prijedlog za članove natječajnog povjerenstva, 
a natječaj će biti raspisan početkom ožujka 2020. 
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b) dr. sc. Damir Barbarić iskreno se zahvalio Znanstvenom vijeću Instituta na odluci da ga se 
predloži za redovitog člana HAZU u razredu društvenih znanosti. Ipak, zadovoljan je  svojim 
sadašnjim statusom, koji mu omogućuje punu slobodu samostalnog istraživanja i 
objavljivanja, te nema razloga vjerovati da bi se to članstvom u HAZU moglo znatnije 
unaprijediti.  
c) Predsjedniku Znanstvenog vijeća Instituta mandat istječe 22. ožujka 2020.  Na sljedećoj 
sjednici jedna od točki dnevnog reda bit će izbor predsjednika Znanstvenog vijeća Instituta. 
d) dr. sc. Dušan Dožudić informira da će na sljedeću sjednicu Znanstvenog vijeća dostaviti 
konkretan i detaljniji prijedlog za održavanje konferencije na temu „Iskustvo“. 
 
Dovršeno u 13,45 
 
Zapisničar:       Predsjednik Znanstvenog vijeća: 
 
 
Sanja Berger-Tilić      Dr. sc. Davor Pećnjak 
 


