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STAROSLAVENSKI INSTITUT 

UPRAVNO VIJEĆE 

ZAGREB, Demetrova 11 

URBROJ:  412 /2021 od 10. lipnja 2021.  

Z A P I S N I K 

sa 8. sjednice Upravnoga vijeća održane dana 10. lipnja 2021. godine u sjedištu Instituta, s 

početkom u 12.30 sati. 

PRISUTNI: 

1. dr. sc. Željko Jozić, predstavnik Osnivača, predsjednik Upravnoga vijeća 

2. prof. dr. sc. Mateo Žagar, predstavnik Osnivača  

3. Marko Ek, prof., predstavnik Osnivača 

4. dr. sc. Marinka Šimić, predstavnica Znanstvenoga vijeća Instituta 

5. dr. sc. Ivan Botica, predstavnik radnika Instituta 

SJEDNICI PRISUTNE I: 

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

 

Predsjednik Upravnoga vijeća dr. sc. Željko Jozić otvorio je sjednicu i pozdravio sve prisutne 

te konstatirao da postoji kvorum pa se odluke mogu donositi pravovaljano. Predložio je 

sljedeći: 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika sa 7. redovite sjednice Upravnoga vijeća održane dana 01. lipnja 
2021.  

2. Izvješće natječajnog odbora za izbor ravnatelja Staroslavenskoga instituta (Urbroj: 
398/2021 od 07. lipnja 2021.) 

3. Donošenje odluke o imenovanju ravnatelja Staroslavenskoga instituta 
4. Donošenje odluke o načinu raspolaganja bespovratnim sredstvima Fonda solidarnosti 

Europske unije vezano uz članak 17. stavak 2. Statuta Staroslavenskoga instituta 
5. Imenovanje novih članova povjerenstva za provođenje postupka djelomične revizije u 

Knjižnici Staroslavenskoga instituta 
6. Razno 

 
Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 

Ad 1.)   

Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo zapisnik sa 7. redovite sjednice Upravnoga vijeća 

održane dana 01. travnja 2021. godine. 

 

Ad 2.) 

Upravno vijeće je razmotralo Izvješće natječajnog odbora za izbor ravnatelja Staroslavenskoga 

instituta (Urbroj: 398/2021 od 07. lipnja 2021.). 
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Ad 3.) 

Upravno vijeće Staroslavenskoga instituta je jednoglasno donijelo  

ODLUKU 

o imenovanju ravnateljice Staroslavenskoga instituta 

 Imenuje se dr. sc. Vida Vukoja ravnateljicom Staroslavenskoga instituta s danom 2. 

listopada 2021. godine, na vrijeme od četiri godine. 

Obrazloženje 

 Na osnovi čl. 40. Zakona o ustanovama  i članka 36. stavka 2. Statuta 

Staroslavenskoga instituta, Odlukom Upravnog vijeća Staroslavenskoga instituta (Urbroj: 

314/2021)  od 30.4.2021. godine raspisan je natječaj za imenovanje ravnatelja 

Staroslavenskoga instituta koji je objavljen dana 5. svibnja 2021. godine u Narodnim 

novinama, na mrežnoj stranici Instituta te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a 

dana 6. svibnja u javnom glasilu Večernji list. 
 Natječajni je rok bio otvoren od 6. svibnja 2021. do zaključno 20. svibnja 2021. 

godine. 

 Upravno vijeće je svojom Odlukom od 1. lipnja 2021. (Urbroj: 391/2021)  imenovalo 

Natječajni odbor za izbor ravnatelja Staroslavenskoga instituta.  

 Natječajni odbor za izbor ravnatelja Staroslavenskoga instituta je utvrdio na sjednici 
održanoj dana 7. lipnja 2021. da je pristigla samo jedna zamolba koja je zaprimljena dana 19. 
svibnja 2021. godine u otvorenom natječajnom roku te ju je podnijela pristupnica Vida 
Vukoja iz Zagreba, Hrašće Turopoljsko, Antuna Arbanasa 26, dosadašnja ravnateljica 
Staroslavenskoga instituta. Nakon otvaranja zaprimljene zamolbe i pregleda sadržaja pristigle 

dokumentacije te izvršene provjere ispunjava li pristupnica opće i posebne uvjete za 
ravnatelja u skladu sa Statutom Instituta, Natječajni odbor je utvrdio da zamolba sadrži svu 
dokumentaciju traženu u natječaju kao i da pristupnica ima iskustvo u radu s hrvatskom 
glagoljaškom baštinom i drugim medievističkim temama te aktivno znanje engleskog jezika. 

 Slijedom utvrđenoga Natječajni odbor za imenovanje ravnatelja Staroslavenskoga 
instituta dostavio je Upravnome vijeću Staroslavenskoga instituta Izvješće (Urbroj: 398/2021 
od 7. lipnja 2021.)  da pristupnica  Vida Vukoja ispunjava opće i posebne uvjete za ravnatelja 
Staroslavenskoga instituta.  

 Postupajući sukladno članku 37. stavku 3. Statuta Staroslavenskoga instituta, Upravno 
vijeće Staroslavenskoga instituta je odlučilo kao u izreci ove Odluke. 
 
 

Ad 4.) 

Upravno vijeće Staroslavenskoga instituta je jednoglasno donijelo  

PRETHODNU SUGLASNOST 

 Upravno vijeće je suglasno da ravnateljica Staroslavenskoga instituta dr. sc. Vida 

Vukoja može sklapati ugovore čija vrijednost prelazi 200.000,00 kuna u jednom mjesecu, a ne 

prelazi iznos od 500.000,00 kuna,  u svrhu provođenja obnove zgrade od posljedica potresa 

temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se 

financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije Broj: 74-0079/21 - Izrada projektne 
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dokumentacije i provedbe mjera zaštite Plače Škrlec-Balbi (zgrada Staroslavenskoga 

instituta), Demetrova 11, Zagreb.   

 Obvezuje se ravnateljica dr. sc. Vida Vukoja da obavijesti članove Upravnoga vijeća o 

svakom takvom sklopljenom ugovoru putem elektroničke pošte, najkasnije neposredno nakon 

njegova sklapanja. 

 

Ad 5.) 

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo  

O D L U K U 

o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje postupka djelomične revizije u 

Knjižnici Staroslavenskoga instituta 

 

I. U Povjerenstvo za provođenje postupka djelomične revizije u Knjižnici 

Staroslavenskoga instituta imenuju se: 

1.   Blanka Ceković, predsjednica,  

2.    Ivan Botica, član 

3. Lucija Turkalj Čulinović, članica. 

 

      II. Zapisnik o provedenoj reviziji, zapisnik o otpisu s popisima građe predložene za otpis i 

prijedlog o načinu postupanja s otpisanom rađom Povjerenstvo je dužno dostaviti voditeljici 

Knjižnice koja je ovlaštena odlučiti o prihvaćanju istoga. 

 

       III. Voditeljica knjižnice će obavijestiti ravnatelja i Upravno vijeće o provedenom 

postupku djelomične revizije. 

 
Ad 6.) 

Pod ovom točkom dnevnog rada nije bilo donošenja odluke. 

 

Dovršeno u 13.45 sati. 

 

ZAPISNIČARKA                                                   PREDSJEDNIK UPRAVNOGA VIJEĆA 

 

Divna Gubić, mag. iur., v. r.                                                      dr. sc. Željko Jozić, v. r. 


