
 

 
Broj: 39-4/01.2017. 
Zagreb, 31. siječnja 2017. 
 

 
ZAPISNIK 

1. sjednice Upravnog vijeća Instituta za filozofiju  
održane 31. siječnja 2017. godine s početkom u 11:00 sati  

u prostorijama Instituta za filozofiju, Ulica grada Vukovara 54  
 
Prisutni: Izv. prof. dr. sc. Ante Periša, prof. dr. sc. Ivan Koprek, dr. sc. Ivana Skuhala 
Karasman, dr. sc.  Tvrtko Jolić 
Odsutni: akademik Mislav Ježić 
 
Ostali prisutni: dr. sc. Filip Grgić, ravnatelj 
 
Zapisničar: Sanja Berger-Tilić 
 
Predsjednik Upravnog vijeća Instituta doc. dr. sc. Ante Periša obavijestio je ostale članove da 
je Ministarstvo znanosti i obrazovanja 30. prosinca 2016. donijelo odluku o izmjeni odluke o 
imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Instituta, te je imenovalo akademika 
Mislava Ježića (Filozofski fakulet u Zagrebu) kao člana UV-a Instituta na vrijeme do isteka 
mandata dosadašnje članice UV-a doc. dr. sc. Jelene Jurišić (Hrvatski studiji, Zagreb). 
Predsjednik UV-a je utvrdio postojanje kvoruma za pravovaljano donošenje odluka i predožio 
dopunu dnevnog reda dvjema točkama: iza točke 4. dnevnog reda dodaje se točka 5. Dopis dr. 
sc. Milana Pelca, ravnatelja Instituta za povijest umjetnosti i točka 6. Podnesak Odvjetničkog 
ureda Pećarević & Reljić; točka 5. Razno postaje točka 7: 
 

1. Ovjera Zapisnika 6. sjednice UV-a održane 19. prosinca 2016. 
2. Usvajanje Završnog računa za 2016. godinu 
3. Donošenje odluke o raspodjeli rezultata  
4. Otpis nenaplativih i zastarjelih potraživanja i obveza 
5. Dopis dr. sc. Milana Pelca, ravnatelja Instituta za povijest umjetnosti 
6. Podnesak Odvjetničkog ureda Pećarević & Reljić  
7. Razno 

 
Dopunjeni dnevni red članovi UV-a prihvatili su jednoglasno. 
 
Ad. 1. Ovjera zapisnika 6. sjednice Upravnog vijeća održane 19. prosinca 2016. 
Zapisnik 6. sjednice Upravnog vijeća održane 19. prosinca 2017. prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad. 2. Usvajanje Završnog računa za 2016. godinu 
Ravnatelj podnosi izvješće. Završni račun za 2016. godinu dostavljen je svim članovima UV-
a. Ove godine rok za predaju Završnog računa je 31. siječnja. U 2016. godini ostvarili smo 
manjak prihoda koji smo pokrili viškom sredstava iz prethodnih godina. 
Sredstva MZO-a za hladni pogon kontinuirano se smanjuju, što ovisi o državnom proračunu.  



Otvorena je diskusija.  
Predsjednika UV-a interesiralo je trenutno stanje s projektima Instituta. Ravnatelj odgovara da 
trenutno imamo tri projekta odobrena od HrZZ. Dr. sc. Zdravko Radman je svoj ugovor 
raskinuo, a Zaklada je vratila neutrošena sredstva u iznosu od 9,50 kn. Trenutno su tri 
projekta (voditelji: Banić-Pajnić, Kovač i Grgić) blokirana, jer nije vrednovana 2016. godina i 
ne možemo trošiti sredstva s projekta.  
A. Periša je primijetio da smo manjak sredstava u 2016. godini pokrili sredstvima iz 
prethodnih godina, što će biti i ove godine. Ravnatelj je odgovorio da će ova godina biti teška, 
ali da se ipak nada boljim vremenima. 
Nakon kraće diskusije, Završni račun za 2016. godinu stavljen je na glasanje i prihvaćen 
jednoglasno. 
 
Ad. 3  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 od 251.516,13 kn i manjak prihoda od 
nefinancijske imovine u iznosu od 113.650,99 kn, UV je dužno donijeti odluku o raspodjeli 
rezultata. 
Predsjednik UV-a predlaže da se ostvareni manjak prihoda od nefinancijske imovine u 2016. 
godini u iznosu od 113.650,99 kn pokrije ukupnim viškom prihoda poslovanja, što će biti 
knjigovodstveno evidentirano u 2017. godini. 
Prijedlog je stavljen na glasanje i prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 4. Otpis nenaplativih i zastarjelih potraživanja i obveza 
Ravnatelj upoznaje da se radi o nenaplaćenim i zastarjelim računima knjižara „Dominović“, 
„Pontes“ i „Profil multimedija“ u ukupnom iznosu od 1.997,50 kn.  
Predsjednik UV-a stavlja na glasanje prijedlog o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja. 
Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 
Što se tiče nenaplaćenih 55.000,00 kn koje Institut potražuje od Sveučilišta u Mostaru, 
ravnatelj predlaže da se za otpis tog duga zatraži dopuštenje MZO-a. Predsjednik UV-a stavio 
je ovaj prijedlog na glasanje. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 5. Dopis dr. sc. Milana Pelca, ravnatelja Instituta za povijest umjetnosti 
Predsjednik UV-a informira da je od ravnatelja Instituta za povijest umjetnosti dr. sc. Milana 
Pelca i predsjednika UV-a IPU-a primio dopis u kojemu se traži zajednički sastanak 
predsjednika UV-a i ravnatelja oba instituta kako bi se našlo optimalno rješenje vezano za 
korištenje poslovnog prostora, etažiranje i sastavljanje sporazuma.  
Otvorena je diskusija. 
Ravnatelj je objasnio: u zemljišnoj knjizi oba su instituta upisana kao suvlasnici, svaki u ½ 
dijela. Od 1991. godine, kada je Institut za filozofiju uselio u ovaj poslovni prostor, Institut za 
povijest umjetnosti nije pokazao apsolutno nikakav interes za rješavanje ovog imovinsko 
pravnog problema. Od tada je prošlo više od 25 godina. UV Instituta za filozofiju u prijašnjem 
sazivu donijelo je odluku da se tužbom ide na 100% za vlasništvo poslovnog prostora. Ako 
UV u sadašnjem sastavu pobije tu odluku i donese neku drugu, on kao ravnatelj mora tako 
postupiti. 
T. Jolić i I. Skuhala Karasman su za to da se nastavi s tužbom i svakako pokuša dobiti cijelo 
vlasništvo.  
Predsjednik UV-a smatra da svakako treba odgovoriti Institutu za povijest umjetnosti. 
Predloženo je da se doc. dr. sc. Ante Periša i dr. sc. Filip Grgić dogovore i napišu dopis koji 
će biti poslan na Institut za povijest umjetnosti. Ovaj je prijedlog prihvaćen.   



 
Ad. 6. Podnesak Odvjetničkog društva Pećarević & Reljić  
Odvjetničko društvo Pečarević & Reljić traži da UV dostavi odluku o žalbi Željke Metesi 
Deronjić koju je uložila na odluku Znanstvenog vijeća za natječaj o izboru na znanstveno 
radno mjesto znanstvenog suradnika koju je UV razmotrilo na svojoj 5. sjednici održanoj 17. 
10. 2016. godine. 
Otvorena je diskusija. 
Ivana Skuhala Karasman smatra da s obzirom na to da UV nije nadležno za donošenje odluke, 
treba odvjetničkom društvu uputiti zaključak sa sjednice UV-a gdje je razmatrana žalba 
kolegice Metesi Deronjić. 
Predsjednik UV-a predlaže da se odvjetničkom društvu pošalje izvadak iz zapisnika i popratni 
dopis s napomenom da UV nije nadležno donositi odluke u vezi s njezinom žalbom. Ravnatelj 
je predložio da se umjesto izvatka iz zapisnika odvjetničkom društvu pošalju poveznice na 
web stranicu Instituta gdje mogu naći sve tražene dokumente (zapisnik, izvješće povjerenstva 
i odluku ZV-a o izboru kandidata). Ovaj je prijedlog stavljen na glasanje i prihvaćen 
jednoglasno. 
 
Ad. 7. Razno 
a) Iz tiska je izašla knjiga Filozofija politike: Nasljeđe i perspektive urednika Luke Boršića,  
    Tvrtka Jolića i Petra Šegedina. 
b) Počeo je rad na tri sveska povijesti hrvatske filozofije.  
 
 
 
Dovršeno u 12,00 sati. 
 
Zapisničar      Predsjednik Upravnog vijeća Instituta 
 
 
Sanja Berger-Tilić     Izv. prof. dr. sc. Ante Periša 


