
 

 
Broj: 198-20/04.2018. 
Zagreb, 16. travnja 2018. 
 

 
ZAPISNIK 

2. sjednice Upravnog vijeća Instituta za filozofiju  
održane 16. travnja 2018. s početkom u 11,30 sati  

u prostorijama Instituta za filozofiju, Ulica grada Vukovara 54  
 
Prisutni: izv. prof. dr. sc. Ante Periša, akademik Mislav Ježić, dr. sc. Ivana Skuhala 
Karasman, dr. sc. Tvrtko Jolić 
Odsutni:  prof. dr. sc. Ivan Koprek 
Ostali prisutni: dr. sc. Filip Grgić, ravnatelj Instituta 
Zapisničar: Sanja Berger-Tilić 
 
Predsjednik UV-a pozdravlja prisutne, utvrđuje postojanje kvoruma i predlaže sljedeći dnevni 
red: 

1. Ovjera zapisnika 1. sjednice UV održane 31. siječnja 2018. 
2. Obavijesti ravnatelja 
3. Davanje suglasnosti na Pravilnik o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete u  

Institutu za filozofiju  
4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje otpisa i izlučivanja dijela stranih 

časopisa iz fonda knjižnice Instituta 
5. Razno 

 
Ad. 1. Ovjera zapisnika 1. sjednice UV-a održane 31. siječnja 2018. 
Zapisnik je prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 2. Obavijesti ravnatelja 

 Od Ministarstva znanosti i obrazovanja dobili smo suglasnost za raspisivanje natječaja 
za zapošljavanje na znanstveno radno mjesto jednog znanstvenog suradnika na 
neodređeno vrijeme i tri viša znanstvena suradnika na neodređeno vrijeme (riječ je o 
napredovanju trenutnih djelatnika na više radno mjesto). Natječaj za znanstvenog 
suradnika i dva viša znanstvena suradnika raspisan je 28. 3. 2018. 

 Na temelju ugovora sklopljenih s Hrvatskom zakladom za znanost raspisali smo 
natječaj za zapošljavanje dva doktoranda na projektima Hrvatske filozofkinje u 
europskom kontekstu voditelja Luke Boršića (na rok od 3 godine) i Šteta, namjere i 
odgovornost voditelja Mateja Sušnika (na rok od 4 godine). 

 30. 9. ove godine asistentu Ivanu Restoviću istječe ugovor o radu na projektu Srećka 
Kovača Logika, pojmovi i komunikacija, a u siječnju 2019. istječe ugovor o radu 
asistentici Anni Kocsis na projektu Filipa Grgića Free Will, Causality and Luck.  

 Od MZO-a dobili smo sredstva za nenamjensko institucijsko financiranje u iznosu od 
67.529,16 kn, što je otprilike isti iznos kao i prethodne godine  



 Znanstveno vijeće prihvatilo je prijedlog Povjerenstva za izdavačku djelatnost Instituta 
za tiskanje triju knjiga: knjige Normativna etika Tomislava Bracanovića, suizdavaštvo 
knjige s Nakladom Jurčić Helene Druskowitz, život i djelo Luke Boršića i Ivane 
Skuhale Karasman i suizdavaštvo s Knjižnicom Jurja Šišgorića u Šibeniku knjige 
Faust Vrančić, Nova logika Luke Boršića. 

 U planu je održavanje triju konferencija, nekoliko kolokvija i javnih predavanja na 
Institutu te u Galeriji kupola knjižnice Ante Starčevića pod nazivom Filozofija pod 
kupolom. Vrijeme održavanja tih događanja i detaljniji podaci nalaze se na mrežnoj 
stranici Instituta. 

 Ravnatelj je najavio izmjene Statuta Instituta radi reguliranja centara kao znanstvenih 
jedinica Instituta. 

Ad. 3. Davanje suglasnosti na Pravilnik o sustavu osiguravanja i unapređivanja 
kvalitete u Institutu za filozofiju 
Ravnatelj je upoznao članove UV-a da je ovaj Pravilnik predviđen Strategijom Instituta. 
Donosi ga UV na prijedlog ravnatelja, uz pribavljeno prethodno mišljenje ZV. Otvorena je 
diskusija. S obzirom na to da na tekst pravilnika nije bilo većih primjedbi – osim nekoliko 
jezičnih – predsjednik UV-a stavio je na glasanje: Prihvaćamo li Pravilnik o sustavu 
osiguravanja i unapređivanja kvalitete u Institutu za filozofiju? Pravilnik je prihvaćen 
jednoglasno. 
 
Ad. 4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje otpisa i izlučivanja dijela 
stranih časopisa iz fonda knjižnice Instituta 
U Institutu za filozofiju postoje veliki problemi vezani za smještaj časopisa koji nemaju 
inventarne brojeve, ali je bilježena kontinuacija. Da bismo mogli izvršiti otpis i izlučivanje 
radi oslobađanja prostora za aktualnu građu, moramo u skladu sa Zakonom o knjižnicama 
donijeti odluku o imenovanju povjerenstva koje bi provelo otpis i izlučivanje dijela časopisa. 
Prijedlog da povjerenstvo čine: Dušan Dožudić, Milena Marinić Čuljak i Maja Šoštarić 
stavljen je na glasanje i prihvaćen jednoglasno.  
 
Ad. 5. Razno 
- 
 
Dovršeno u 12:30 
 
Zapisničar       Predsjednik Upravnog vijeća 
 
 
Sanja Berger-Tilić      izv. prof. dr. sc. Ante Periša 
 


