
 

 
Broj: 350-35/09.2016. 
Zagreb, 6. rujna 2016. 
 

 
 

ZAPISNIK 
4. sjednice Upravnog vijeća Instituta za filozofiju  

održane 6. rujna 2016. godine s početkom u 11:30 sati  
u prostorijama Instituta za filozofiju, Ulica grada Vukovara 54  

 
Prisutni: doc. dr. sc. Ante Periša (predsjednik); doc. dr. sc. Jelena Jurišić; prof. dr. sc. Ivan 
Koprek; Ivana Skuhala Karasman i Marin Martinić Jerčić. 
Ostali prisutni: dr. sc. Filip Grgić, ravnatelj Instituta 
Zapisničar: Sanja Berger-Tilić 
 
Zapisnik 3. sjednice Upravnog vijeća održane 24. ožujka 2016. elektroničkim putem poslan je 
bivšim članovima UV-a Instituta na prihvaćanje. Zapisnik je prihvaćen jednoglasno. 
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je svojom odlukom donesenom 15. 6. 2016. 
imenovalo novog predsjednika i dva člana UV-a Instituta na mandat od dvije godine.  
 
Predsjednik Upravnog vijeća instituta doc. dr. sc. Ante Periša pozdravlja sve prisutne, 
posebno ravnatelja Instituta dr. sc. Filipa Grgića, otvara sjednicu i utvrđuje da imamo kvorum 
za pravovaljano donošenje odluka. 
 
Predložen je sljedeći dnevni red: 

1. Upoznavanje predsjednika i novih članova Upravnog vijeća s radom Instituta i 
aktualnim problemima 

2. Razno. 
Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad. 1. Upoznavanje predsjednika i novih članova Upravnog vijeća s radom Instituta i  
           aktualnim problemima 
Predsjednik UV-a pozvao je ravnatelja Instituta da podnese izvješće o radu Instituta. 
Ravnatelj se (1) osvrnuo se na povijest stvaranja Instituta; (2) iznio je strukturu zaposlenih; 
(3) dao je pregled znanstvenog istraživanja koje se provodi u Institutu; (4) iznio je osnovne 
podatke o znanstvenoistraživačkom radu u 2015. i dijelu 2016; (5) osvrnuo se na financijsku 
situaciju; (6) obavijestio UV o situaciji s poslovnim prostorom i (7) naveo glavne aktualne 
probleme. 
Na koncu je napomenuo da u 2017. godini Institut obilježava 50 godina rada, te da će se ta 
obljetnica popratiti nizom aktivnosti. 
Otvorena je rasprava, u kojoj su sudjelovali svi članovi UV-a i ravnatelj Instituta. 
 
 
 



Ad. 2. Razno. 
(1) Ravnatelj je zamolio nove članove UV-a da dođu na sjednicu ZV-a koja će se održati 
danas u 13:00 sati radi upoznavanja. 
(2) Ravnatelj je obavijestio članove UV-a da svaki vanjski član UV-a ima pravo na honorar, i 
to predsjednik na 700,00 kn, a član na 500,00 kn. Prethodni članovi UV-a tog su se honorara 
odrekli zbog nepovoljne financijske situacije. 
(3) Ravnatelj je obavijestio članove UV-a da je početkom prosinca u Institutu počinjena 
pljačka. MZOS je nadoknadilo štetu. 
(4) Doc. dr. sc. Jelena Jurišić izvijestila je članove UV-a da je od MZOS-a zatražila 
razrješenje od dužnosti članice UV-a Instituta, ali još od njih nije dobila odgovor. 
 
 
Dovršeno u 12:35. 
 
 
 
 
 


