
  

 
 

 
Broj: 148-15/02.2016. 
Zagreb, 26. veljače 2016. 
 

ZAPISNIK 
2. sjednice Upravnog vijeća Instituta za filozofiju  

održane elektroničkim putem  
 
Prof. dr. sc. Josip Talanga sazvao je elektroničkim putem 2. sjednicu Upravnog vijeća Instituta 
za filozofiju s jednom točkom dnevnoga reda: 
 
1. Osnivanje Natječajnog odbora u postupku imenovanja ravnatelja Instituta za filozofiju. 
 
Znanstveno vijeće Instituta za filozofiju na svojoj je 140. sjednici održanoj 17. veljače 2016. 
izabralo sljedeće kandidate za Natječajni odbor u postupku izbora ravnatelja Instituta za 
filozofiju: dr. sc. Stipu Kutlešu, znanstvenog savjetnika, dr. sc. Ivana Kordića, znanstvenog 
savjetnika i dr. sc. Borisa Kožnjaka, znanstvenog suradnika. Ovaj prijedlog je dostavljen 
članovima Upravnog vijeća. 
 
Članovi Upravnog vijeća Instituta za filozofiju zamoljeni su da se elektroničkim putem izjasne 
prihvaćaju li prijedlog Znanstvenog vijeća Instituta s time da predsjednik Natječajnog odbora 
bude dr. sc. Stipe Kutleša. Svoje glasove trebali su dostaviti na e-mail tajništva Instituta do 
zaključno 23. veljače 2016. u 12,00 sati. 
 
Svi članovi upravnog vijeća: prof. dr. sc. Elvio Baccarini, prof. dr. sc. Josip Talanga, izv. prof. 
dr. sc. Pavel Gregorić, dr. sc. Ivana Skuhala Karasman i Marin Martinić Jerčić, prof. izjasnili su 
se u traženom roku „ZA“  predloženi Natječajni odbor (ispis njihove elektroničke pošte nalazi 
se u prilogu ovog zapisnika). 
 
Na temelju čl. 33. Statuta Instituta za filozofiju, a prema prijedlogu Znanstvenoga vijeća 
donesenom na 140. sjednici održanoj 17. veljače 2016. Upravno vijeće Instituta je na 2. 
sjednici održanoj elektroničkim putem u postupku imenovanja ravnatelja Instituta za filozofiju 
osnovalo Natječajni odbor kojega čine: 
 
1. predsjednik: dr. sc. Stipe Kutleša, znanstveni savjetnik 
2. član: dr. sc. Ivan Kordić, znanstveni savjetnik 
3. član: dr. sc. Boris Kožnjak, znanstveni suradnik 
 
Natječajni odbor, prema čl. 33. st. 3, dužan je izvijestiti Znanstveno vijeće i Upravno vijeće  
ispunjavaju li kandidati opće i posebne uvjete u skladu sa Statutom Instituta i objavljenim 
natječajem za imenovanje ravnatelja Instituta najkasnije do 16. ožujka 2016. u 13,00 sati. 
 
Zapisničar      Predsjednik Upravnog vijeća Instituta 
 
 
 
Sanja Berger-Tilić    Prof. dr. sc. Josip Talanga 
 
 


