
 
Broj: 400-40/10.2018. 
Zagreb, 9. listopada 2018. 
 

 
ZAPISNIK 

4. sjednice Upravnog vijeća Instituta za filozofiju  
održane 9. listopada 2018. s početkom u 11,00 sati  

u prostorijama Instituta za filozofiju, Ulica grada Vukovara 54  
 
Prisutni: prof. dr. sc. Ivan Koprek, Marija Ana Zovko Tomaš, dipl. iur., doc. dr. sc. Marija 
Brajdić Vuković, dr. sc. Ivana Skuhala Karasman, dr. sc. Tvrtko Jolić 
Ostali prisutni: dr. sc. Filip Grgić, ravnatelj Instituta 
Zapisničar: Sanja Berger-Tilić    
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja svojom je odlukom donesenom 25. 7. 2018. imenovalo 
novog predsjednika i dva člana UV-a Instituta na mandat od dvije godine.  
 
Predsjednik UV-a prof. dr. sc. Ivan Koprek pozdravlja sve prisutne, otvara sjednicu i utvrđuje 
da imamo kvorum za pravovaljano donošenje odluka. Napominje da je Zapisnik 3. sjednice 
Upravnog vijeća održane 14. 5. 2018. prihvaćen elektroničkim putem jednoglasno i predlaže 
sljedeći dnevni red: 
 

1. Upoznavanje predsjednika i novih članova Upravnog vijeća s radom Instituta i 
aktualnim problemima 

2. Razmatranje i usvajanje Prijedloga financijskog plana Instituta za 2019. i Projekcije 
plana za 2020. i 2021. godinu s obrazloženjem 

3. Razno 
 

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad. 1. Upoznavanje predsjednika i novih članova Upravnog vijeća s radom Instituta i 
aktualnim problemima 
Predsjednik UV-a pozvao je ravnatelja Instituta da podnese izvješće o radu Instituta. 
Ravnatelj se (1) osvrnuo na povijest stvaranja Instituta; (2) iznio je strukturu zaposlenih; 
(3) dao je pregled znanstvenog istraživanja koje se provodi u Institutu; (4) iznio je osnovne 
podatke o znanstvenoistraživačkom radu i o radu na projektima sklopljenim s Hrvatskom 
zakladom za znanost; (5) osvrnuo se na financijsku situaciju i (6) naveo glavne aktualne 
probleme.  
 



Ad. 2. Rasprava i usvajanje Prijedloga financijskog plana Instituta za 2019. i Projekcije 
plana za 2020. i 2021. godinu s obrazloženjem  
U prilozima za 4. sjednicu UV-a svi su članovi dobili prijedlog Financijskog plana za 2019. i 
Projekciju plana za 2020. i 2021. godinu. 
Ravnatelj je pojasnio da nam je MZO za obavljanje redovne djelatnosti dostavilo limit u 
iznosu 6.221.687,00 kn. Taj iznos smo na temelju indeksa dobivenog od MZO rasporedili u 
naš plan rashoda izdataka.  
Osim prihoda za obavljanje redovne djelatnosti, Institut planira i iznos od 13.500,00 kn 
vlastitih prihoda, prihode po projektima HrZZ u iznosu od 618.324,00 kn i prihode za ostale 
pomoći (namjensko institucijsko financiranje, hladni pogon…) u iznosu od 565.000,00 kn.  
Nakon kraće diskusije, predsjednik UV-a stavio je na glasanje prijedlog Financijskog plana za 
2019. i Projekciju plana za 2020. i 2021. godinu s obrazloženjem. Usvojeno jednoglasno. 
 
Ad. 3. Razno 
a) Ravnatelj je upoznao članove UV-a s problemom između Hrvatske zaklade za znanost i 
Instituta, konkretno projekta Logika, pojmovi i komunikacija voditelja dr. sc. Srećka Kovača. 
Ravnatelj je izvijestio da podržava mišljenje dr. sc. Kovača da su učinjeni znatni propusti u 
recenzijama (drugoga) periodičnoga izvješća za drugi dio druge godine istraživanja, na što je 
upozoren Upravni odbor HrZZ. Od izvršnog direktora HrZZ dr. sc. Kovač i ravnatelj primili 
su dopis u kojemu nas HrZZ obavještava da Upravni odbor nije prihvatio naš prigovor. S 
obzirom na to da smo primijetili nekoliko vrlo ozbiljnih problema i propusta, ponovo smo 
uputili prosvjed na HrZZ. Istovremeno, HrZZ traži povrat sredstava koja su većim dijelom 
utrošena za potporu navedenu u već objavljenim radovima i obavljenim nastupima na 
konferencijama, za koju sama HrZZ inzistira da mora biti navedena kako bi radovi mogli biti 
prihvaćeni prilikom ocjenjivanja izvješća, što se, po našem mišljenju, nikako ne može 
smatrati primjerom poštene prakse. 
Ravnatelj je zamolio UV za pomoć pri nalaženju rješenja. 
 
b) Ravnatelj upoznaje članove UV-a s presudom Općinskog radnog suda u Zagrebu kojom se 
Institutu za filozofiju nalaže da svom djelatniku Luki Boršiću isplati iznos od 10.537,26 kn sa 
zakonskom zateznom kamatom. Ministarstvo je od Instituta zatražilo očitovanje o razlozima 
zašto nismo uložili žalbu na donesenu presudu. 
Ravnatelj je obavijestio članove UV da smo u ožujku 2018. na Ministarstvo poslali svu 
dokumentaciju u vezi s tim sporom, kao i naše očitovanje na tužbu, u kojemu smo naglasili  
da Institut ne odlučuje o osnovici niti isplaćuje plaće, nego je u čitavu sporu sasvim 
irelevantan čimbenik. Na taj dopis upućen Ministarstvu nismo dobili odgovor niti uputu što 
trebamo učiniti. Ravnatelj priznaje da smo napravili propust jer nismo obavijestili 
Ministarstvo o presudi prije nego što je ona postala pravomoćna. No do toga je, kako je 
izvijestio, došlo zbog kratkog roka za žalbu i izostanka povratnih informacija. Marija Ana 
Zovko Tomaš napomenula je da se u ovom predmetu Institut nije ponašao u skladu sa 
Zakonom o proračunu i Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, da Ministarstvu nije dostavljena 
dokumentacija i konačna presuda Općinskog radnog suda, te da nije zatražena pomoć 
pravnikȃ Ministarstva.  
 



c) Dogovoreno je da će se sljedeća, 5. sjednica Upravnog vijeća zajedno sa Znanstvenim 
vijećem Instituta održati 19. prosinca 2018. 
 
 
Dovršeno u 12:30 
 
 
Zapisničar       Predsjednik Upravnog vijeća 
 
 
Sanja Berger-Tilić      prof. dr. sc. Ivan Koprek 
 


