STAROSLAVENSKI INSTITUT
UPRAVNO VIJEĆE
ZAGREB, Demetrova 11
URBROJ: 311/2021 od 30. travnja 2021.
ZAPI SN IK
sa 6. sjednice Upravnoga vijeća održane dana 30. travnja 2021. godine posredstvom videoveze ,
s početkom u 13.00 sati.
PRISUTNI:
1.
2.
3.
4.
5.

dr. sc. Željko Jozić, predstavnik Osnivača, predsjednik Upravnoga vijeća
prof. dr. sc. Mateo Žagar, predstavnik Osnivača
Marko Ek, prof., predstavnik Osnivača
dr. sc. Marinka Šimić, predstavnica Znanstvenoga vijeća Instituta
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 s 5. redovite sjednice Upravnoga vijeća održane od 29. siječnja 2021.
2. Donošenje Pravilnika o ustroju radnih mjesta
3. Donošenje Pravilnika o određivanju visine cijene zakupa prostora u vlasništvu
Staroslavenskoga instituta
4. Donošenje odluke o objavi natječaja za imenovanje ravnatelja Staroslavenskoga instituta
5. Izvješće ravnateljice o tekućim poslovima Instituta
6. Razno
Dnevni red jednoglasno je usvojen.
Ad 1.)
Upravno je vijeće jednoglasno usvojilo zapisnik s 5. redovite sjednice Upravnoga vijeća
održane dana 29. siječnja 2021. godine.
Ad 2.)
Upravno je vijeće jednoglasno donijelo Pravilnik o ustroju radnih mjesta.
Ad 3.)
Upravno je vijeće jednoglasno donijelo Pravilnik o određivanju visine cijene zakupa prostora
u vlasništvu Staroslavenskoga instituta.
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Ad 4.)
Upravno vijeća jednoglasno je donijelo sljedeću:
ODLUKU
o raspisivanju Natječaja za izbor ravnatelja Staroslavenskoga instituta
I.
Raspisuje se javni natječaj za izbor ravnatelja Staroslavenskoga instituta.
II.
Natječaj iz točke I. ove Odluke objavit će se u „Narodnim novinama“, dnevnome tisku te na
mrežnim stranicama Instituta u svibnju 2021. godine.
Tekst javnog natječaja čini sastavni dio ove Odluke.
III.
Sukladno odredbi članka 37. stavka 2. Statuta, a na prijedlog Znanstvenog vijeća Instituta,
Upravno će vijeće posebnom odlukom imenovati Natječajni odbor najkasnije u roku od 15
dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na Natječaj.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5.)
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo donošenja odluke.
Ad 6.)
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo donošenja odluke.
Dovršeno u 15.00 sati.
ZAPISNIČARKA
Divna Gubić, mag. iur., v. r.

PREDSJEDNIK UPRAVNOGA VIJEĆA
dr. sc. Željko Jozić, v. r.
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