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Broj: 472-48/12.2016. 
Zagreb, 19. prosinca 2016. 
 

Nakon što su se članovima ZV-a u 13,00 sati priključili i članovi UV-a (doc. dr. sc. Ante 
Periša, prof. dr. sc. Ivan Koprek, dr. sc. Ivana skuhala Karasman, dr. sc. Tvrtko Jolić, bez 
odsutne doc. dr. sc. Jelene Jurišić), nastavljena je zajednička sjednica Znanstvenog i 
Upravnog vijeća Instituta za filozofiju. 
Vođenje 6. sjednice preuzeo je predsjednik Upravnog vijeća doc. dr. sc. Ante Periša i 
pozdravio sve prisutne. 
 
Predložio je sljedeći dnevni red: 
 

1. Ovjera zapisnika 5. sjednice Upravnog vijeća od 17. 10. 2016. 
2. Razmatranje i usvajanje Prijedloga proračuna Instituta za 2017 – 2019. 
3. Godišnje izvješće ravnatelja o radu Instituta u 2016. godini. 
4. Razno. 

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad. 1. Ovjera zapisnika 5. sjednice Upravnog vijeća održane 17. 10. 2016. 
Zapisnik 5. sjednicu UV-a održane 17. 10. 2016. prihvaćen je većinom glasova, s jednim 
suzdržanim glasom. 
 
Ad. 2. Razmatranje i usvajanje Prijedloga proračuna Instituta za 2017-2019.  
Ravnatelj je članove UV-a i ZV-a upoznao s činjenicom da je prijedlog proračuna Instituta za 
2017. godinu već dostavio MZOS-u, na njihovo traženje, uz određene limite potrošnje.   
Otvorena je diskusija.  
Nakon kraće diskusije i nakon što je razmotren predloženi proračun Instituta za 2017 - 2019. 
godinu, kao i ravnateljev prijedlog obrazloženja financijskog plana za razdoblje 2017 – 2019., 
predsjednik  UV-a je predloženi proračun i obrazloženje financijskog plana stavio na glasanje. 
Prijedlog proračuna Instituta za 2017 - 2019. godinu prihvaćen je s obrazloženjem 
financijskog plana jednoglasno. 
Nakon 2. točke dnevnoga reda, sjednica je nastavljena zajedno sa sudjelovanjem članova 
Znanstvenog vijeća Instituta. 

Ad. 3. Godišnje izvješće ravnatelja o radu Instituta u 2016. godini 

Ravnatelj je iznio osnovne podatke o radu Instituta u 2016. godini, posebno se osvrnuvši na: 
znanstvene publikacije, sudjelovanja na znanstvenim skupovima, projekte, organizaciju 
znanstvenih skupova i predavanja na Institutu, izdavačku djelatnost, kadrovsku i financijsku 
situaciju. Istaknuo je da su zaposlenici Instituta 2016. godine objavili nešto više radova nego 
prethodne godine, uz zadovoljavajućih 26,6% radova objavljenih u inozemstvu. Broj 
sudjelovanja na znanstvenim skupovima na razini je prethodnih godina (ukupno 55). 
Dobivanjem suglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta stvorene su pretpostavke za 
poboljšanje i stabilizaciju kadrovske situacije na Institutu. Na koncu je istaknuo tri ozbiljna 
problema s kojima smo i dalje suočeni: nepostojanje europskih projekata koji se izvode na 
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Institutu, izdvojenost Instituta iz sustava visokog obrazovanja i neizvjesna situacija oko 
procesa restrukturiranja i završetka procesa reakreditacije. 

Otvorena je rasprava. 

Predsjednik Upravnog vijeća doc. dr. sc. Ante Periša upitao je koje su perspektive za iduću 
2017. godinu. Ravnatelj Instituta za filozofiju dr. sc. Filip Grgić odgovorio je da iduće godine 
trebamo razmišljati o sljedeće tri stvari: 

1. Pozicioniranje Instituta u znanstvenom sustavu; 
2. Pozicioniranje Instituta u Europi preko znanstvenih projekata; 
3. Uključivanje Instituta u visoko obrazovanje. 

Ad. 4. Razno. 

Dr. sc. Luka Boršić pitao je predsjednika Upravnog vijeća doc. dr. sc. Antu Perišu da li zna 
nešto o restrukturiranju instituta. Doc. dr. sc. Ante Periša je odgovorio kako nema nikakvih 
novih podataka koji se tiču postavljenog pitanja te je postavio dva pitanja Znanstvenom 
vijeću: 

1. Što je s predavanjima na Sveučilištu? 
2. Kako napreduje istraživanje „Hrvatske filozofske baštine“ na Institutu? 

Ravnatelj Instituta za filozofiju dr. sc. Filip Grgić odgovorio je da trenutno postoji loše 
zakonsko rješenje i da Institut, iako je samostalan, želi ojačati veze sa Sveučilištem. Na drugo 
pitanje je odgovorio da je trenutno u pripremi izrada pregleda povijesti hrvatske filozofije i da 
se na Institutu provodi projekt „Hrvatske filozofkinje“. Dr. sc. Luka Boršić iznio je detalje o 
projektu „Hrvatske filozofkinje“. 

 

Dovršeno u 13,45 

Zapisničar   Predsjednik Upravnog vijeća  Predsjednik Znanstvenog vijeća 

 

Sanja Berger-Tilić Doc. dr. sc. Ante Periša  Dr. sc. Davor Pećnjak 

 

            

 

 

 

 

 


