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STAROSLAVENSKI INSTITUT      

UPRAVNO VIJEĆE 

ZAGREB, Demetrova 11 

URBROJ:  272/2022 od 10. svibnja 2022.  

Z A P I S N I K 

s 4. redovite sjednice Upravnoga vijeća održane dana 10. svibnja 2022. godine posredstvom 

video veze, s početkom u 12.00 sati. 

PRISUTNI: 

1. prof. dr. sc. Mateo Žagar, predstavnik Osnivača, predsjednik Upravnoga vijeća 

2. izv. prof. dr.sc. Marijana Tomić, predstavnica Osnivača 

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

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

ODSUTNI:  

1. Zorana Barišić, predstavnica Osnivača (ispričala se) 

 

SJEDNICI PRISUTNE I: 

1. dr. sc. Vida Vukoja, ravnateljica Staroslavenskoga instituta 

2. Divna Gubić, mag. iur., zapisničar 

 

Predsjednik Upravnoga vijeća prof. dr. sc. Mateo Žagar 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 3. redovite sjednice održane dana 5. travnja 2022. godine 

2. Stanje objavljivanja faksimila Brevijara Vida Omišljanina 

3. Trenutno stanje postupka obnove od potresa zgrade sjedišta Staroslavenskoga instituta  

4. Razno 

 

Dnevni red jednoglasno je usvojen uz promjenu redoslijeda izlaganja tako da će se o točci 

2. raspraviti nakon točke 3. dnevnog reda. 

 

Ad 1.)  

Jednoglasno je verificiran zapisnik s 3. sjednice Upravnoga vijeća održane dana 5. travnja 2022. 

godine. 

 

Ad 3.)  

Upravno vijeće jednoglasno iskazalo  

M i š l j e n j e 

Potpuno se podupire dosadašnji rad ravnateljice i uprave Instituta te pruža podrška za daljnje 

radnje vezane uz provedbu obnove zgrade sjedišta Instituta. 



2 
 

Ad 2.)  

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo  

O d l u k u 

Daje se ravnateljici dr. sc. Vidi Vukoji suglasnost na sklapanje ugovora  o izdavanju Brevijara Vida 

Omišljanina – transliteracije, faksimila i knjige studija čija vrijednost iznosi do 320.000,00 kuna. 

 

 

 

Dovršeno u 13.45 sati. 

 

ZAPISNIČARKA                                                   PREDSJEDNIK UPRAVNOGA VIJEĆA 

 

Divna Gubić, mag. iur., v.r.                                                           prof. dr. sc. Mateo Žagar, v.r. 


