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Broj: 150-15/02.2016. 
Zagreb, 26. veljače 2016. 
 

ZAPISNIK 
1. sjednice Upravnog vijeća Instituta za filozofiju  

održane 5. veljače 2016. godine s početkom u 14,30 sati  
u prostorijama Instituta za filozofiju, Ulica grada Vukovara 54  

 
Prisutni: prof. dr. sc. Elvio Baccarini; Marin Martinić Jerčić, dr. sc. Ivana Skuhala Karasman, 
              prof. dr.sc. Josip Talanga, izv. prof. dr. sc. Pavel Gregorić 
 
Ostali prisutni: dr. sc. Filip Grgić, ravnatelj  
Zapisničar: Milena Marinić Čuljak, prof 
 
Predložen je sljedeći dnevni red: 

1. Ovjera zapisnika 4. sjednice Upravnog vijeća od 16. prosinca 2015. godine 
2. Usvajanje Završnog računa za 2015. godinu 
3. Razmatranje i prihvaćanje Financijskog plana za 2016 - 2018. godinu 
4. Donošenje odluke o raspodjeli rezultata  
5. Raspisivanje natječaja za imenovanje ravnatelja Instituta za filozofiju 
6. Razno. 

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad. 1. Ovjera zapisnika 4. sjednice UV-a održane 16. prosinca 2015. zajedno sa  
           članovima Znanstvenog vijeća Instituta za filozofiju. 
Zapisnik je stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 2  Usvajanje Završnog računa za 2015. godinu 
Svim članovima UV-a dostavljene su tablice iz kojih se vidi, kako napominje ravnatelj dr. sc. 
Grgić,  da je raspored dodijeljenih sredstava za hladni pogon odredilo MZOS. Potrošeno je 
9000,00 kn više za hitne nabavke koje su uslijedile zbog krađe koja se dogodila u Institutu 4. 
prosinca 2015. godine. U međuvremenu  MZOS je refundiralo iznos od 61659,00 kn kao 
naknadu za materijalnu štetu nastalu provalom i krađom u Institutu. 
Na upit dr. sc. Skuhale Karasman o iznosu od 2300,00 kn odgovoreno je da se radi o 
izvanproračunskoj tekućoj donaciji Goethe Instituta Institutu za filozofiju. 
Pojašnjeno je i da se naknada troškova pod točkom 18. odnosi na naknade vanjskim 
suradnicima po projektima, honorari za prijevode, kotizacije, putni troškovi i sl.  
Intelektualne usluge se odnose najvećim dijelom na odvjetničke usluge i usluge čišćenja. 
Saldo na dan 31. 12. 2015. (prilog 2) iznosi 29000, 00 kn. 
Što se tiče financiranja izdavanja časopisa Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 
MZOS je prestalo financirati časopis tako da financiranje dolazi s drugih stavki i od sredstava 
Višegodišnjeg institutskog financiranja (VIF). 
Institut i dalje uplaćuje u proračun mjesečni iznos od 908,00 kn zbog nezapošljavanja 
invalida.  
Na pitanje izv. prof. dr. sc. Gregorića je li časopis Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske 
baštine prijavljen na zadnji natječaj za potporu izdavanja časopisa, ravnatelj je odgovorio da 
nije. 
Uslijedilo je glasanje o usvajanju Završnog računa za 2015. godinu. Završni račun za 2015. 
godinu  usvojen je jednoglasno.
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Ad. 3 Razmatranje i prihvaćanje Financijskog plana za 2016 - 2018. godinu  
Što se tiče financijskog planiranja za trogodišnje razdoblje, ravnatelj izvještava da se planira 
oslanjajući se najvećim dijelom na troškove od prošle godine. Došlo je do nekih manjih 
razlika  tj. do povećanja troškova plaća za 4%. Povećana je masa plaća jer su dva asistenta u 
prethodnom periodu  bila na neplaćenom dopustu, a sada se očekuje popunjavanje tih dvaju 
radnih mjesta. 
Uzeta su u obzir sredstva za naknadu štete kada je riječ o računalnoj i sigurnosnoj opremi za 
koju je predviđen iznos od 18000, 00 kn i to prije svega za za osposobljavanje alarma i 
kamera. 
Zbog velikog broja natječaja, iznos za usluge promidžbe i informiranja povećan je za 100 %. 
Iznos za pričuvu smanjen je jer smo podmirili dugovanja od prošle godine 
Predviđena su sredstva za sistematske preglede radnika  
Ove godine Institut ima još jedan odobren   projekt (dr. sc. Kovač)  pri HRZZ tako da je 
povećan predviđeni iznos za intelektualne usluge na projektima 
Što se tiče NEWFELPRO projekta, dr. sc. Rossi Monti je do kraja godine angažiran na tom 
projektu 
Uslijedilo je glasanje. Financijski plan za 2016 – 2018. godinu jednoglasno je usvojen. 
Ad. 4  Donošenje odluke o raspodjeli rezultata 
U skladu s čl. 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu, na temelju financijskih izvješća 
Instituta za 2015. godinu, iz kojih je vidljivo da je u izvještajnom obračunskom razdoblju 
ostvaren ukupan višak prihoda poslovanja u iznosu 512.257,77 kn i manjak prihoda od 
nefinancijske imovine u iznosu 84.796,17 kn, Upravno vijeće Instituta donosi jednoglasnu 
odluku o raspodjeli rezultata. 
Radi se o uobičajenom postupku u računovodstvu zbog ostvarenog manjka prihoda, kako se 
taj manjak ne bi prenosio na sljedeće godine.  
Ad. 5. Raspisivanje natječaja za imenovanje ravnatelja Instituta za filozofiju 
Prijedlog teksta natječaja za imenovanje ravnatelja dobili su svi članovi UV-a uz pozive za 
ovu sjednicu. Uslijedila je rasprava o tekstu natječaja za ravnatelja koji se nalazi u prilogu. U 
raspravi su sudjelovali prof. dr. sc. Baccarini, izv. prof. dr. sc. Gregorić, prof. dr. sc. Talanga, 
dr. sc. Skuhala Karasman. Uvažene su njihove primjedbe pa je tekst natječaja poslan na 
doradu. 
Mandat sadašnjeg ravnatelja traje do 8. travnja 2016. godine. U skladu s čl. 33 Statuta 
Instituta, UV treba od ZV Instituta zatražiti prijedlog članova za osnivanje Natječajnog 
odbora u postupku imenovanja ravnatelja Instituta.  
Natječajni odbor dužan je izvijestiti ZV i UV  ispunjavaju li pristupnici opće i posebne uvjete 
u skladu sa Statutom Instituta i objavljenim natječajem za imenovanje ravnatelja Instituta. 
ZV sukladno izvješću natječajnog odbora, daje mišljenje o svakom pojedinom pristupniku 
koji ispunjava uvjete natječaja za imenovanje ravnatelja. UV razmatra izvješće natječajnog 
odbora i pribavljeno mišljenje ZV-a, te natpolovičnom većinom ukupnog broja članova 
donosi odluku o imenovanju ravnatelja Instituta, koju dostavlja MZOS-u. 
Radi osnivanja natječajnog odbora i kratkoće roka, UV će održati elektroničku sjednicu, koju 
će predsjednik sazvati odmah po primitku prijedloga ZV-a za članove natječajnog odbora i o 
toj će sjednici biti sastavljen zapisnik. 
Ad. 6. Razno. 
- 
 
Zapisničar      Predsjednik Upravnog vijeća Instituta 
 
Milena Marinić Čuljak, prof    Prof. dr. sc. Josip Talanga 


