
 

 
Broj: 402-41/12.2017. 
Zagreb, 29. prosinca 2017. 
 

 
ZAPISNIK 

4. sjednice Upravnog vijeća Instituta za filozofiju  
održane 20. prosinca 2017. godine s početkom u 13:00 sati  

u prostorijama Instituta za filozofiju, Ulica grada Vukovara 54  
zajedno sa članovima Znanstvenog vijeća Instituta za filozofiju 

 
Prisutni: izv. prof. dr. sc. Ante Periša, dr. sc. Ivana Skuhala Karasman, dr. sc.  Tvrtko Jolić 
Odsutni: akademik Mislav Ježić, prof. dr. sc. Ivan Koprek 
Ostali prisutni: članovi Znanstvenog vijeća: dr. sc. Erna Banić-Pajnić, znanstvena savjetnica 
u trajnom zvanju; dr. sc. Damir Barbarić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju; dr. sc. Pavo 
Barišić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju; dr. sc. Luka Boršić, viši znanstveni suradnik; 
dr. sc. Dušan Dožudić, znanstveni suradnik; dr. sc. Pavel Gregorić, znanstveni savjetnik; dr. 
sc. Filip Grgić, znanstveni savjetnik; dr. sc. Tvrtko Jolić, znanstveni suradnik; dr. sc. Srećko 
Kovač, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju; dr. sc. Boris Kožnjak, znanstveni suradnik; dr. 
sc. Stipe Kutleša, znanstveni savjetnik; dr. sc. Davor Pećnjak, znanstveni savjetnik;  
Ivan Restović, asistent; dr. sc. Martino Rossi Monti, znanstveni suradnik; dr. sc. Ivana 
Skuhala Karasman, znanstvena suradnica; dr. sc. Matej Sušnik, znanstveni suradnik; dr. sc. 
Petar Šegedin, viši znanstveni suradnik; dr. sc. Marie-Élise Zovko, znanstvena savjetnica 
Zapisničar: Sanja Berger-Tilić 
 
Predsjednik Upravnog vijeća Instituta pozdravio je sve prisutne članove Znanstvenog vijeća i 
članove Upravnog vijeća Instituta, utvrdio postojanje kvoruma članova Upravnog vijeća za 
pravovaljano donošenje odluka i predožio sljedeći dnevni red: 
 

1. Ovjera zapisnika 3. sjednice UV održane 7. prosinca 2017. 
2. Usvajanje Pravilnika o ustroju radnih mjesta  
3. Izvješće ravnatelja Instituta za 2017. godinu 
4. Razno 
5. Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 

 
Ad. 1. Ovjera zapisnika 3. sjednice UV održanje 7. prosinca 2017. 
Zapisnik je prihvaćen jednoglasno 
 
Ad. 2. Usvajanje Pravilnika o ustroju radnih mjesta 
ZV daje UV-u mišljenje da prihvati prijedlog Pravilnika o ustroju radnih mjesta s jednom 
izmjenom: da se u Pravilniku ostavi radno mjesto „računovodstveni referent“ s naznakom „0 
izvršitelja“. 



S obzirom na to da je UV već razmotrilo tekst Pravilnika o ustroju radnih mjesta, predsjednik 
je dao na glasanje: Prihvaćamo li tekst Pravilnika o ustroju radnih mjesta s izmjenom koju je 
predložilo ZV? 
Tekst Pravilnika o ustroju radnih mjesta prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad. 3. Izvješće ravnatelja Instituta za 2017. godinu 
Ravnatelj je iznio osnovne podatke o radu Instituta u 2017. godini. Posebno se osvrnuo na 
znanstvene publikacije, sudjelovanja na znanstvenim skupovima, projekte, organizaciju 
znanstvenih skupova i predavanja, izdavačku djelatnost, kadrovsku i financijsku situaciju. 
Istaknuo je da su znanstvenici do sredine prosinca ukupno objavili 50 znanstvenih radova, što 
je više nego u 2016. godini, ali i da su radovi neravnomjerno raspoređeni po znanstveniku. 
Zaposlenici Instituta su 2017. sudjelovali na 74 znanstvena skupa, što je dosta više nego 
prethodne godine (55). Ukupni podaci bit će, kao i prošle godine, objavljeni na mrežnoj 
stranici Instituta. Ostali su, kao i prethodnih godina, problemi s kojima smo i dalje suočeni: 
nepostojanje europskih projekata koji se izvode na Institutu te izdvojenost Instituta iz sustava 
visokog obrazovanja. Kao najvažnije zadaće za sljedeću godinu izdvojeni su: rad na Povijesti 
hrvatske filozofije, uključivanje Instituta u izvođenje poslijediplomskoga doktorskog studija, 
provođenje usvojene Strategije te uključivanje u europske projekte. 
Otvorena je rasprava.  
Ante Periša postavio je pitanje posjećenosti skupova, na što je ravnatelj odgovorio da su 
skupovi dobro posjećeni. 
 
Ad. 4. Razno 
 
 
 
Dovršeno u 13,30 
 
 
Zapisničar      Predsjednik Upravnog vijeća 
 
 
Sanja Berger-Tilić     izv. prof. dr. sc. Ante Periša 


