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STAROSLAVENSKI INSTITUT      

UPRAVNO VIJEĆE 

ZAGREB, Demetrova 11 

URBROJ:  383/2022 od 17. lipnja 2022.  

Z A P I S N I K 

s 5. redovite sjednice Upravnoga vijeća održane dana 17. lipnja 2022. godine posredstvom 

video veze, s početkom u 09.00 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 

5. 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 4. redovite sjednice održane dana 10. svibnja 2022. godine 
2. Odluka o stambenom zbrinjavanju korisnika prostora Staroslavenskoga instituta zbog 

provođenja projekta poslijepotresne obnove 
3. Razno 

 

Dnevni red jednoglasno je usvojen.  

 

Ad 1.)  

Jednoglasno je verificiran zapisnik s 4. sjednice Upravnoga vijeća održane dana 10. svibnja 

2022. godine. 

 

Ad 2.)  

Upravno vijeće jednoglasno donijelo dvije odluke: 

 

O d l u k u 

 

Staroslavenski institut će stambeno zbrinuti V. L. iz Zagreba, Demetrova 11, OIB:  

________________ , sklapanjem ugovora o najmu stana odgovarajuće veličine na području 
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Grada Zagreba i plaćanjem najamnine do pravomoćnog  okončanja postupka u predmetu Ps-

224/2021 koji se vodi kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu. 

 

Obrazloženje 

Odluka se donosi radi provedbe mjera zaštite i poslijepotresne obnove sjedišta 

Staroslavenskoga instituta kao gornjogradske palače Škrlec-Balbi koja je pojedinačno 

zaštićeno kulturno dobro i dio povijesno urbane cjeline Grada Zagreba temeljem Ugovora o 

dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiranju iz Fonda 

solidarnosti Europske unije (Broj: 74-0079-21), sklopljenim između Ministarstva kulture i 

medija i Staroslavenskoga instituta 28. svibnja 2021. godine, te je u provedbi istog nužno 

ispražnjenje cjelokupnog prostora nekretnine. 

 

i 

O d l u k u 

 

Staroslavenski institut će stambeno zbrinuti Lj.Z. iz Zagreba, Demetrova 11, 

OIB_______________ i I. Z. iz Zagreba, Demetrova 11, OIB ______________ sklapanjem 

ugovora o najmu stana na području Grada Zagreba i plaćanjem najamnine do pravomoćnog 

okončanja postupka u predmetu Ps-70/2020 koji se vodi kod Općinskog građanskog suda u 

Zagrebu. 

Obrazloženje 

Odluka se donosi radi provedbe mjera zaštite i poslijepotresne obnove sjedišta 

Staroslavenskoga instituta kao gornjogradske palače Škrlec-Balbi koja je pojedinačno 

zaštićeno kulturno dobro i dio povijesno urbane cjeline Grada Zagreba temeljem Ugovora o 

dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiranju iz Fonda 

solidarnosti Europske unije (Broj: 74-0079-21), sklopljenim između Ministarstva kulture i 

medija i Staroslavenskoga instituta 28. svibnja 2021. godine, te je u provedbi istog nužno 

ispražnjenje cjelokupnog prostora nekretnine. 

 

Ad 3.) 

Pod ovom točkom dnevnoga reda nije donesena niti jedna odluka. 

 

 

 

Dovršeno u 11.00 sati. 

 

ZAPISNIČARKA                                                   PREDSJEDNIK UPRAVNOGA VIJEĆA 

 

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


