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Broj: 260-26/09.2017. 
Zagreb, 20. rujna 2017.17. 
 

 
ZAPISNIK 

2. sjednice Upravnog vijeća Instituta za filozofiju  
održane 20. rujna 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, akademik Mislav Ježić 
 
Ostali prisutni: dr. sc. Filip Grgić, ravnatelj 
 
Zapisničar: Sanja Berger-Tilić 
 
Predsjednik UV-a utvrdio je postojanje kvoruma za pravovaljano donošenje odluka i 
predložio sljedeći dnevni red: 
 

1. Ovjera Zapisnika 1. sjednice UV-a održane 1. siječnja 2017. 
2. Rasprava o Strategiji Instituta za filozofiju za razdoblje 2018. – 2022. 
3. Razmatranje i usvajanje Prijedloga financijskog plana Instituta za 2018. i Projekcije 

plana za 2019. i 2020. godinu 
4. Obavijesti ravnatelja  
5. Razno 

 
Ad. 1. Ovjera zapisnika 1. sjednice Upravnog vijeća Instituta za filozofiju održanje  
           1. siječnja 2017. 
 
Zapisnik 1. sjednice Upravnog vijeća Instituta za filozofiju održane 31. siječnja 2017. 
prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad. 2. Rasprava o Strategiji Instituta za filozofiju za razdoblje 2018. – 2022. 
 
Svi članovi UV-a dobili su Prijedlog Strateškog programa znanstvenih istraživanja na 
Institutu za filozofiju za razdoblje od 2018. do 2022. godine. 
Ravnatelj Instituta dr. sc. Filip Grgić upoznaje članove UV-a da se radi o strategiji za naredno 
petogodišnje razdoblje i smatra da bi bilo dobro da ga osim ZV-a razmotri i UV Instituta. 
Strateški program izradilo je povjerenstvo, a sastoji se od šest poglavlja: 
I. Povijest; II. Misija i vizija; III. Analiza rezultatâ rada Instituta za filozofiju u razdoblju od 
2013. do 2017. godine; IV. SWOT analiza; V. Opći ciljevi u narednom razdoblju i VI.  
Teme istraživanja. Svi su se znanstvenici Instituta izjasnili da bi radili na hrvatskoj filozofiji, s 
osobitim naglaskom na novijoj hrvatskoj filozofiji: krajem 19. i cijelo 20. stoljeće.  
Otvorena je diskusija. 
U diskusiji su sudjelovali svi članovi UV-a i ravnatelj.  
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Dr. Periša dostavio je svoje napomene i komentare koji se manjim dijelom odnose na sam 
sadržaj strategije, a puno više na terminologiju. Akademik Ježić smatra da je strategija 
sastavljena ozbiljno i da je dobra te je postavio pitanje kako mislimo napraviti tri knjige o 
povijesti hrvatske filozofije, kad nam je na Institutu preostalo jako malo znanstvenika koji se 
bave hrvatskom filozofijom. Ravnatelj je odgovorio da je dogovoreno napraviti tri sveska i 
već su izabrani glavni urednici: za 1. svezak dr. sc. Erna Banić-Pajnić, dr. sc. Mihaela Girardi-
Karšulin, dr. sc. Ivana Skuhala Karasman i dr. sc. Luka Boršić; za 2. svezak dr. sc. Ivica 
Martinović i dr. sc. Stipe Kutleša, a za 3. svezak dr. sc. Filip Grgić i dr. sc. Damir Barbarić. 
Želja i nastojanje znanstvenika Instituta je da se knjiga napravi u dvije godine, a u Strategiji je 
navedena kao glavni očekivani rezultat. Istaknuto je da na Institutu ima dosta ljudi koji se 
bave hrvatskom filozofijom, a, uostalom, svi su zaposlenici u svoje petogodišnje planove rada 
uvrstili i rad na nekoj od tema iz hrvatske filozofije. 
Dr. Perišu zanimalo je ima li Institut mogućnost otvaranja doktorskih studija u narednom 
razdoblju. Ravnatelj je pojasnio da Institut ne može osnivati doktorski studij prema 
postojećim hrvatskim zakonima. Institut ne može biti nositelj doktorskih studija, ali se može 
pridružiti nekom studiju čiji je nositelj sveučilište. Uključivanje Instituta u visokoškolsko 
obrazovanje u Strategiji je navedeno kao jedan od ciljeva u idućem razdoblju. 
Dr. Koprek postavio je pitanje u vezi s ostavštinom prof. dr. sc. Marijana Cipre. Ravnatelj je 
odgovorio da će se o tome svakako razmišljati u narednom razdoblju i pokušati nešto 
napraviti. 
Nakon diskusije, svi članovi UV-a su se složili da je Strateški program znanstvenih 
istraživanja na Institutu za filozofiju za razdoblje od 2018. do 2022. godine dobro i detaljno 
razrađen i napravljen. 
 
Ad. 3. Razmatranje i usvajanje Prijedloga financijskog plana Instituta za 2018. i  
           Projekcije plana za 2019. i 2020. godinu 
 
U prilozima za 2. sjednicu UV-a svi su članovi dobili prijedlog Financijskog plana za 2018. i 
Projekciju plana za 2019. i 2020. godinu. 
Ravnatelj je pojasnio da nam je MZO za obavljanje redovne djelatnosti dostavilo limit u 
iznosu 5.872.216,00 kn i od nas traže da taj iznos rasporedimo u naš plan rashoda izdataka, 
što smo i napravili. Osim ovih prihoda za obavljanje redovne djelatnosti, Institut planira i 
prihode za ugovorno financiranje znanstvene djelatnosti 90.000,00, za znanstvene časopise 
50.000,00, za znanstvene skupove 15.000,00 i za znanstvene knjige 20.000,00. Uz to sve 
planiramo 13.500,00 vlastitih prihoda i 515.860,00 prihoda za posebne namjene (projekti 
HRZZ).  
Otvorena je diskusija. 
Nije bilo pitanja. Predsjednik UV-a stavio je na glasanje prijedlog Financijskog plana za 
2018. i Projekciju plana za 2019. i 2020. godinu. Prihvaćeno jednoglasno. 
Prihvaćanjem Financijskog plana za 2018. i Projekcija plana za 2019. i 2020. godinu ujedno 
je prihvaćeno i Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2019. – 2020. godinu. 
 
Ad. 4. Obavijesti ravnatelja  
1. Ravnatelj je izvijestio o skupovima i predavanjima koji su od prošle sjednice UV-a održani 
na Institutu. 
2. Izvijestio je o aktivnostima vezanima uz obilježavanje 50. godišnjice postojanja Instituta. 
3. Izvijestio je o knjigama koje su od prošle sjednice UV-a izdane na Institutu. 
4. Izvijestio je o prijavama na projekte HRZZ. 
5. Izvijestio je o tome da je dr. Zdravko Radman predložio osnivanje Centra za 
interdisciplinarna istraživanja uma kao ustrojbene jedinice Instituta. Odluku o tome donosi 
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UV nakon mišljenja MZO. MZO-u smo uputili molbu za davanje suglasnosti za otvaranje 
Centra, oni su nam dostavili primjedbe i tražili da se zahtjev dopuni i detaljno razradi. 
6. Izvijestio je o tome da je darovnim ugovorom dr. Stanimira Vuk-Pavlovića Institut primio 
na dar rukopisnu i tiskanu ostavštinu Pavla Vuk-Pavlovića. Prvo ćemo početi s popisom 
ostavštine, a onda ćemo vidjeti što i kako dalje. 
 
Ad. 5. Razno. 

- Obavijest da će se od 18. do 20. 10. 2017. na Institutu održati simpozij pod naslovom 
„Politika i moral“ 

- Obavijest da će se 14. i 15. 12. 2017. na Institutu održati simpozij pod naslovom „Što 
je ljepota?“. 

 
Dovršeno u 12,10 
  
 
Zapisničar:       Predsjednik Upravnog vijeća 
 
 
Sanja Berger-Tilić      Izv. prof. dr. sc. Ante Periša 


