
 

 
Broj: 266-27/05.2018. 
Zagreb, 14. svibnja 2018. 
 

 
ZAPISNIK 

3. sjednice Upravnog vijeća Instituta za filozofiju  
održane 14. svibnja 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 2. sjednice UV održane 16. travnja 2018. 
2. Rasprava i usvajanje Prijedloga Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Instituta za 

filozofiju 
3. Razno 

 
Ad. 1. Ovjera zapisnika 2. sjednice UV-a održane 16. travnja 2018. 
Primjedba izv. prof. dr. sc. Ante Periše na formulaciju u točki 4 dnevnog reda, iza riječi 
„izlučivanja“ treba dodati riječ „dijela“. 
Zapisnik je s primjedbom izv. prof. dr. sc. Ante Periše prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 2. Rasprava i usvajanje Prijedloga Statuta o izmjenama i dopunama Statuta 
Instituta za filozofiju 
Znanstveno vijeće Instituta je sukladno čl. 38. Statuta razmotrilo i na svojoj 163. sjednici 
održanoj 2. svibnja 2018. dalo pozitivno mišljenje na Prijedlog Statuta o izmjenama i 
dopunama Statuta , a Upravno vijeće sukladno čl. 27 Statuta treba razmotriti i prihvatiti 
prijedlog izmjena i dopuna Statuta. 
Otvorena je diskusija. 
U čl. 8. treba dodati „Pravilnik o ustroju i radu Centara“ 
Ostale primjedbe odnosile su se na pravopisne i gramatičke prijedloge korekture. 
Predsjednik Upravnog vijeća stavio je na glasanje: usvajamo li Prijedlog Statuta o izmjenama 
i dopunama Statuta Instituta? Prijedlog je usvojen jednoglasno. 
 
Ad. 3. Razno 

- 27. 6. 2018. bit će održani Dani Instituta, u sklopu kojih će između ostaloga biti 
podijeljene nagrade za studentske radove i za znanstvenu izvrsnost 



- članovima Upravnog vijeća mandat istječe 14. lipnja 2018. Izv. prof. dr. sc. Ante 
Periša zahvalio se svim članovima Upravnog vijeća, ravnatelju i poslovnoj tajnici na 
uspješnoj i dobroj suradnji. 

- Ravnatelj je također zahvalio predsjedniku i članovima Upravnog vijeća na dobroj i 
uspješnoj suradnji 

Dovršeno u 12:15 
 
Zapisničar       Predsjednik Upravnog vijeća 
 
 
Sanja Berger-Tilić      izv. prof. dr. sc. Ante Periša 
 


