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STAROSLAVENSKI INSTITUT 
ZAGREB, Demetrova 11 
URBROJ:  74/2020 od 28. siječnja 2020.  
 

Z A P I S N I K 

sa 21. sjednice Upravnog vijeća održane dana 10. travnja 2020. godine u uredu ravnatelja, s 
početkom u 13.00 sati. 

 

PRISUTNI: 

1. prof. dr. sc. Marija Turk, predstavnica Osnivača, predsjednica Upravnog vijeća 
2. prof. dr. sc. Mateo Žagar, predstavnik Osnivača 
3. dr. sc. Marinka Šimić, predstavnica Znanstvenog vijeća Instituta 
4. dr. sc. Ana Šimić, predstavnica radnika Instituta 

ODSUTAN: 

1. Ivica Šušak, dipl. iur., predstavnik Osnivača (ispričao se) 

 

SJEDNICI PRISUTNI I: 

1. dr. sc. Vida Vukoja, ravnateljica Staroslavenskoga instituta 
2. Divna Gubić, mag. iur., zapisničar 

 
Predsjednica Upravnog vijeća prof. dr. sc. Marija Turk konstatira da su na sjednici prisutna 4 
člana Upravnog vijeća odnosno da postoji kvorum te se odluke mogu donositi pravovaljano. 
Predložila je sljedeći: 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Upravnoga vijeća održane dana 28. siječnja 2020. 
2. Izvješće ravnatelja o sastanku sa voditeljem i tajnicom Znanstvenoga centra izvrsnosti 

slijedom odluke Upravnoga vijeća od 28.01.2020. godine 
3. Odlučivanje o Zahtjevu za zaštitu prava radnice ___________ 
4. Izvješće ravnatelja o organizaciji rada Instituta za vrijeme epidemije virusa COVID-19 
5. Izvješće ravnatelja o posljedicama potresa od 22. ožujka 2020. godine 
6. Razmatranje mogućih lokacija rada Staroslavenskoga instituta 
7. Razno 

 

Ad 1.)   

Temeljem provedenog glasanja utvrđeno je da je jednoglasno usvojen zapisnik sa 20. sjednice 
Upravnoga vijeća održane dana 28. siječnja 2020. godine. 
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Ad 2.) 

Ravnateljica Vida Vukoja je izvijstila prisutne o tome da je dana 03. veljače 2020. godine 
održala sastanak s voditeljem i tajnicom Znanstvenoga centra izvrsnosti za hrvatsko 
glagoljaštvo, a slijedom odluke Upravnoga vijeća od 28. siječnja 2020. godine. 

 

Ad 3.) 

Na prijedlog predsjednice Upravnoga vijeća,  prisutni su članovi jednoglasno donijelo odluku 
sljedećega sadržaja: 

„Na osnovi čl. 31.st.2.toč. 8. Statuta Staroslavenskoga instituta, Zagreb, Demetrova 11 
(Broj: 179-2/14 od 29. svibnja 2014.), Upravno vijeće Staroslavenskoga insituta, donosi dana 
10. travnja 2020. godine 

O D L U K U 
 Odbacuje se zahtjev za zaštitu prava iz radnog odnosa koji je dana 02. travnja 2020. 
godine uložila radnica ____________ koja radi na radnom mjestu________________, a 
protiv Odluke o izricanju pisanog upozorenja (Urbroj: 200/2020 od 18. ožujka 2020. godine), 
jer Upravno vijeće nije nadležno rješavati o zahtjevu za zaštitu prava u prvom stupnju. 
 Upućuje se radnica da zahtjev za zaštitu prava iz radnog odnosa podnese ravnatelju 
Staroslavenskoga instituta.  
 

O b r a z l o ž e n j e 
 _________________________________ je uložila dana 02. travnja 2020. godine 
zahtjev za zaštitu prava iz radnog odnosa povrijeđenih Odlukom o izricanju pisanog 
upozorenja (Urbroj: 200/2020 od 18. ožujka 2020. godine) koju je donio ravnatelj 
Staroslavenskoga instituta. 
 Primjenjujući odredbe čl.35.st.1.toč.9. Statuta Staroslavenskoga instituta (Broj: 179-
2/14 od 29. svibnja 2014.) i  čl.65.st.2. Pravilnika o radu Staroslavenskoga instituta (Urbroj: 
1113/2019 od 17. prosinca 2019. godine), Upravno vijeće je utvrdio da je radnica zahtjev za 
zaštitu prava podnijela nenadležnom tijelu jer Upravno vijeće nije nadležno odlučivati o 
pravima iz radnog odnosa u prvom stupnju već je isto u nadležnosti ravnatelja kao što je i 
navedeno u uputi o pravnom lijeku Odluke o izricanju pisanog upozorenja od 18. ožujka 
2020. godine. 

 Na osnovi iznesenog, riješeno je kao što je navedeno u izreci ove odluke.“  
 
Ad 4.) 
Članovi Upravnoga vijeća su jednoglasno prihvatili izvješće ravnateljice  o organizaciji rada 
Instituta za vrijeme epidemije virusa COVID-19. 
 
Ad 5.) 
Članovi Upravnoga vijeća su jednoglasno prihvatili izvješće ravnateljice  o posljedicama 

potresa od 22. ožujka 2020. godine. 
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Upravno vijeće je jednoglasno donijelo akt koji će se uputiti Znanstvenome vijeću, a čiji je 
sadržaj sljedeći: 
 

„Na osnovi čl. 31.st.2.toč. 11 Statuta Staroslavenskoga instituta, Zagreb, Demetrova 11 
(Broj: 179-2/14 od 29. svibnja 2014.), Upravno vijeće Staroslavenskoga insituta, daje dana 10. 
travnja 2020.  

PRIJEDLOG ZNANSTVENOME VIJEĆU 
 

 U cilju osiguranja daljnjeg odvijanja djelatnosti Staroslavenskoga instituta u vrijeme 
epidemije virusa COVID-19 i posljedica potresa koji je zadesio Zagreb dana 22. ožujka 2020. 
godine, Upravno vijeće Staroslavesnkoga instituta upućuje svoj prijelog Znanstvenome vijeću 
odnosno njegovoj predsjednici da se iznađe način održavanja sjednica.“ 
 
 
Ad 6.) 
Pod ovom točkom dnevnog reda nije donešena niti jedna odluka, već su razmotrene moguće 
lokacije smještaja radnika Staroslavenskoga instituta koji je oštećen u potresu. 
 
Ad 7.) 
Pod ovom točkom dnevnog reda nije donešena niti jedna odluka. 
 
Dovršeno u 13.15 sati. 
 
 

 

ZAPISNIČAR                                                    PREDSJEDNICA UPRAVNOGA VIJEĆA 

 

Divna Gubić, mag. iur.                                                   prof. dr. sc. Marija Turk 

 


