
 

 
Broj: 194-20/03.2016. 
Zagreb, 24. ožujka 2016. 
 

 
 

ZAPISNIK 
3. sjednice Upravnog vijeća Instituta za filozofiju  

održane 24. ožujka 2016. godine s početkom u 9:30 sati  
u prostorijama Instituta za filozofiju, Ulica grada Vukovara 54  

 
Prisutni: Marin Martinić Jerčić, dr. sc. Ivana Skuhala Karasman, prof. dr.sc. Josip Talanga, 
izv. prof. dr. sc. Pavel Gregorić 
Odsutni: Prof. dr. sc.. Elvio Baccarini (kontaktiran telefonom kod glasanja u točki 2. 
dnevnoga reda) 
Zapisničar: Sanja Berger-Tilić 
 
Predložen je sljedeći dnevni red: 

1. Ovjera zapisnika 1. sjednice Upravnog vijeća održane 5. veljače 2016. i 2. 
elektroničke sjednice Upravnog vijeća 

2. Imenovanje ravnatelja Instituta za filozofiju 
3. Razno. 

 
Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad. 1. Ovjera zapisnika 1. sjednice Upravnog vijeća održane 5. veljače 2016. i 2.  
           elektroničke sjednice Upravnog vijeća 
 
Zapisnik 1. sjednice UV-a održane 5. veljače 2016. prihvaćen je jednoglasno. 
Zapisnik 2. elektroničke sjednice UV-a prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad. 2. Imenovanje ravnatelja Instituta za filozofiju 
U skladu s čl. 33 Statuta Instituta, UV je provelo sljedeću proceduru: 

- 12. veljače 2016. raspisan je natječaj za imenovanje ravnatelja Instituta za filozofiju u 
NN br. 14, u dnevnom tisku i na web stranici Instituta. 

- Na temelju prijedloga ZV-a imenovan je Natječajni odbor u sastavu: dr. sc. Stipe 
Kutleša, dr. sc. Ivan Kordić i dr. sc. Boris Kožnjak. 

- Natječajni odbor je u svom izvješću konstatirao da se na natječaj za imenovanje 
ravnatelja Instituta prijavio jedan kandidat, dr. sc. Filip Grgić, znanstveni savjetnik, 
dosadašnji ravnatelj Instituta za filozofiju, koji u potpunosti zadovoljava opće i 
posebne uvjete propisane natječajem. 

- UV zatražilo je i dobilo mišljenje ZV-a Instituta (čl. 38 st. 2 n Statuta Instituta). 
Članovi ZV-a Instituta izrazili su svoje mišljenje o imenovanju dr. sc. Filipa Grgića 
ravnateljem Instituta za filozofiju za sljedeće mandatno razdoblje i to: od ukupno 15 



prisutnih članova 13 je bilo ZA imenovanje dr. sc. Filipa Grgića ravnateljem Instituta, 
nitko nije bio protiv i 2 su glasačka listića bila nevažeća. 

Predsjednik UV-a otvorio je diskusiju.  
Svi su se članovi UV-a složili da je Program rada dr. sc. Filipa Grgića jako dobro napravljen, 
te s obzirom na činjenicu da je ZV većinom prisutnih svoj glas dalo dr. sc. Filipu Grgiću, 
predsjednik UV-a stavio je na glasanje: 
Tko je za da se dr. sc. Filipa Grgića imenuje ravnateljem Instituta za filozofiju u sljedećem 
četverogodišnjem  mandatu? 
ZA – 5, PROTIV – 0, SUZDRŽAN – 0. Prof. dr. sc. Elvio Baccarini svoj glas ZA dao je 
putem telefona. 
Donesena je jednoglasna odluka da se ravnateljem Instituta za filozofiju u sljedećem 
četverogodišnjem mandatu imenuje dr. sc. Filip Grgić s nastavkom mandata 9. travnja 2016. 
godine. 
 
Ad. 2. Razno 
Dr. sc. Ivana Skuhala Karasman obavijestila je članove UV-a da je na 142. sjednici ZV-a 
održanoj 23. ožujka 2016. za predsjednika ZV-a u sljedećem četverogodišnjem mandatu 
izabran dr. sc. Davor Pećnjak. 
 
 
Dovršeno u  10,05 
 
 
 
 
 


