HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV

Marulićev trg 21, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: 385 (1) 48 01 999, fax: 385 (1) 48 29 000
www: http://www.arhiv.hr, e-mail: hda@arhiv.hr

KLASA: 003-08/13-01/01
URBROJ: 565-09/15-13-1
Zagreb, 11.veljače 2013.

Zaključci 1. sjednice Stručnog vijeća HDA 3.
održane 16. siječnja 2013. godine
1. Zapisnik sa 5. sjednice Stručnog vijeća održane 11. rujna 2012. jednoglasno je prihvaćen.
Predloženo je da Poslovodni kolegij HDA razmotri pitanje izvješćivanja o radu.
2. Stručno vijeće jednoglasno je podržalo programe rada za 2013. godine
3. Zadužen je Odjel za zaštitu i obradu arhivskog gradiva da analizira zatečeno stanje u spremišnim
prostorima koji se koriste kao radni prostor i predloži koncept rješenja odvajanja spremišnog od
radnog prostora.
4. Zadužena je radna grupa u sastavu: S. Babić, S. Ivanović, M. Lučić i R. Bućin da u roku 2 tjedna
predloži konačnu verziju izvedbenog programa za sadržaje stručnog usavršavanja stručnih
zaposlenika HDA.
5. a) zaključeno je da su Stalna povjerenstva/odbori HDA dužni su predati izvještaje o radu i
prijedloge za imenovanja u novom sazivu.
b) zaključeno je da će u roku od 15 dana zaduženi zaposlenici izraditi Etički kodeks HDA.
c) dana je obavijest o vlastitim prihodima HDA za 2012.godinu.
d) obaviješteno je Vijeće da će u 2.mjesecu započeti program osposobljavanja za upravljanje
dokumentacijom za koji se je prijavilo oko 15 polaznika. Ujedno je zaključeno da se i nadalje
održavaju jednodnevni/dvodnevni tečajevi za stvaratelje pod nadležnošću HDA.

Sjednici predsjedavao
v.d. Ravnatelja
Jozo Ivanović, v.r.
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Zaključci 2. sjednice Stručnog vijeća HDA 3.
održane 18. veljače 2013. godine
Ad.1. Zapisnik sa 1. sjednice Stručnog vijeća održane 16. siječnja 2013. jednoglasno
je prihvaćen.
Ad.2. a) Zadužuje se radna grupa u sastavu: J. Ivanović, T. Mušnjak, A. Obhođaš, B. Jančić,
C. Lhotka, M. Hurem, S. Babić, S. Ivanović, S. Razum, predstavnik sindikata i
predstavnik Radničkog vijeća da do 1. ožujka 2013. temeljem svih prikupljenih
prijedloga i mišljenja utvrdi prijedlog za kriterije prema kojima se mogu zadužiti osobe
za voditeljstva i u skladu s tim i ostvariti dodatak od 10% kako bi se na temelju ovih
kriterija izvršila revizija osnovanosti dodjeljivanja dodataka.
b) Nakon što radna grupa pripremi novi prijedlog kriterija, on će se predstaviti na
sjednici Stručnog vijeća.
Ad.3. 1) Na temelju prikupljenih i prezentiranih izvještaja o radu te usmenih i pisanih
sugestija za sljedeću sjednicu Stručnog vijeća pripremit će se nacrt nove Odluke o
Povjerenstvima i Odborima HDA temeljem prikupljenih prijedloga o dopunama i/ili
izmjenama članova.
2) Stručno vijeće podržalo je predstavku načelnika i zaključilo da se kod radnih mjesta
načelnika za sve načelnike treba primijeniti voditeljski koeficijent iz općeg dijela Uredbe
(1,75) osim kod arhivskog savjetnika.
Ad.4. Stručno vijeće podržalo je zahtjev ravnateljice da organizacijske jedinice predlože
izmjene i dopune proslijeđenog Programa rada HDA do 1. ožujka 2013. te da se isto
dopuni konkretnim mjerljivim pokazateljima pojedinog programa te određivanjem
prioriteta u realizaciji.
Ad.5. a) Stručno vijeće podržalo je Odluku o postupku ovjeravanja preslika i prijepisa
arhivskog gradiva kao u prijedlogu dostavljenom na sjednicu.
b) Obaviješteno je Vijeće da se na intranetu HDA nalaze u digitalnom obliku sva izdanja
HDA, bilteni obavijesti o održavanju stručnih skupova, predavanja i sl.

Ravnateljica
Vlatka Lemić, v.r.
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Zaključci 3. sjednice Stručnog vijeća HDA 3.
održane 20. ožujka 2013. godine
Ad.1. Zapisnik sa 2. sjednice Stručnog vijeća održane 18. veljače 2013. jednoglasno
je prihvaćen.
Ad.2. Na temelju diskusija i prijedloga SV je usuglasilo stavove:
- da se voditeljska radna mjesta (pročelnici i načelnici) trebaju vrednovati
jedinstveno s koeficijentima iz općeg dijela Uredbe, osim za arhivskog
savjetnika a sukladno stručnoj spremi koju imaju
- da voditelji koji imaju stečeno više stručno zvanje za koje je predviđen veći
koeficijent od onoga kojeg imaju kao voditelji, imaju pravo na koeficijent
stečenog stručnog zvanja ako im je to povoljnije
- da se poduzme sve da svi viši arhivski tehničari zadrže status i koeficijent
bez obzira na način na koji su stekli zvanje i bez obzira na stručnu spremu koju
imaju.
Ad.3.

Stručno vijeće jednoglasno je prihvatilo predloženi nacrt Odluke o imenovanju
stalnih povjerenstava i odbora HDA, uz izmjenu administrativnog tajnika kod
Povjerenstva za izdavanje dopusnica i uvjerenja o ispunjavanju uvjeta za
čuvanje i zaštitu arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva odnosno
imenovanje još jednog člana u Povjerenstvo za utvrđivanje svojstva kulturnog
dobra za arhivsko gradivo (šesti stalni član bio bi Tomislav Car). Ujedno se
predloženo brisanje navoda: 6. promjenjivi član - pročelnik odjela ili načelnik
odsjeka koji će biti zadužen. Kod Povjerenstva za odabiranje i izlučivanje
arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva i u HDA, kao 5. član/članovi
predlaže se izmjena koja bi glasila arhivist- stručnjak za predmetnu
dokumentaciju za izlučivanja u HDA i arhivisti - za izlučivanja izvan arhiva S.
Babic, E. Kuk, A. Štimac, Lj. Vuk, D. Majcen, T. Car, N. Bukvić, I. Halapir.

Ad.4.

Stručno vijeće nije malo objekcija na izneseni stav ravnateljice o planiranju i
izvješćivanju.

Ad.5.

Stručno vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog Odjela za zaštitu i obradu
arhivskog gradiva za uređenje spremišta na način da se osiguraju spremišta za
isključivo radne prostore te posebno urede osiguraju spremišta za gradivo pod
posebnim sigurnosnim uvjetima. Dio novouređenog prostora bit će namijenjen

za uredske prostore kao i zamjenu dijela gradiva radi uspostave bolje
funkcionalnosti spremišta.
Predlagatelj je dužan da u sljedeća dva tjedna predloži praktični-terminski plan
razrade za realizaciju prijedloga po etapama.
Ad.6. Do 2. travnja 2013. članovi Stručnog vijeća dostaviti će prijedloge poslova za
obavljanje studenske prakse i volontiranja u HDA.
Ad.7. a) Stručno vijeće prihvatilo je program stručnog usavršavanja, te se zadužuje
radna grupa u sastavu S. Babić, R. Bućin, S. Ivanović i M. Lučić, da do
sljedeće sjednice Stručnog vijeća predloži operativni plan provođenja
programa.
b) Stručno vijeće prihvatilo je prijedlog o održavanju predavanja o radu
svakog Odjela/odsjeka HDA s ciljem da svi zaposlenici budu upoznati s
procesima i dostignućima u svim segmentima rada u HDA. Ova aktivnost
provodit će se pod nazivom „Arhivska info srijeda“.
Ad.8) a) Predočena je Uputa o načinu obračuna autorskih honorara.
b) O preseljenju gradiva Nadbiskupskog arhiva sa Kaptola 22 na Kaptol 27,
konstatirano je da je potrebno izraditi aneks ugovora te formalno riješiti
otvorena pitanja vezana uz obveze i prava HDA.
c) U svezi s obvezama 3-mjesečnog izvješćivanja Radničkog vijeća
obaviješteno je Stručno vijeće da će se 3-mjesečna izvješća o radu ( kao jedan
segment izvješćivanja) izravno objavljivati na e-oglasnoj ploči.
d) Informirano je Vijeće o anonimnoj prijavi protiv HDA koja se odnosi na
otuđenje imovine HDA i najavljeno je formiranje Povjerenstva za izvanrednu
inventuru.
e) Dostavljen je prijedlog nove organizacijske sheme HDA. i pozvani su svi da
dostave prijedloge i mišljenja a rasprava će se provesti na sljedećoj sjednici
Stručnoga vijeća.
Ravnateljica
Vlatka Lemić, v.r.
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Zaključci 4. sjednice Stručnog vijeća HDA
održane 20. svibnja 2013. godine
Ad.1. Zapisnik sa 3. sjednice Stručnog vijeća održane 20. ožujka 2013. jednoglasno
je prihvaćen. S. Razum predložio je da se ubuduće uz zapisnik na verifikaciju
dostavljaju i svi materijali koji se nalaze u prilogu zapisnika. Stručno vijeće
jednoglasno je prihvatilo ovaj prijedlog.
Ad.2. a) Stručno vijeće prihvatilo je većinom glasova izmjenu članka 34 Statuta
HDA..
b) Za prijedlog izmjene članka 35 stavaka 3 i 4 Statuta HDA, 11 članova
glasalo je za, 7 protiv dok su 3. članova Stručnog vijeća bila suzdržana, te je
većinom glasova prihvaćen prijedlog izmjene Statuta HDA.

Ad.3.

Za imenovanje nove tajnice Stručnog vijeća, 19 članova glasalo je za, 2 su
bila suzdržana, te je većinom glasova imenovana nova tajnica Stručnog vijeća
N. Graf.

Ad.4. Prijedlog Kriterija koji je Radna grupa donijela jednoglasno, nije stavljen na
glasovanje, ali u većini diskusija prijedloga Kriterija Radne grupe je podržan.
Ad.5. a) Za prijedlog nove organizacijske sheme HDA 18 članova glasalo je za, 1 je
bio organizacijske sheme HDA.
b) Sva stručna tijela Arhiva trebaju biti aktivna u definiranju kriterija za
napredovanje u stručnim zvanjima koji nisu pokriveni postojećim pravilnicima
za napredovanjem u stručnim zvanjima kako bi se što prije donio interni akt o
istom te primijenio pri donošenju nove sistematizacije.
Ad.6. Stručno vijeće jednoglasno je prihvatilo Pravila o izdavanju dopusnica i

uvjerenja o ispunjavanju uvjeta za čuvanje i zaštitu arhivskog i registraturnog
gradiva (prijedlog izmjene i dopune Pravila u privitku).
Ad.7. a) Obaviješteno je Vijeće o postupku preuzimanja dokumentacije HINE i
njihovih zaposlenika
b) S. Ivanović izvijestila je članove Stručnog vijeća o preseljenju gradiva za
uređenje uredskih i spremišnih prostora koje je odobreno na zadnjoj sjednici.
c) J. Ivanović obavijestio je članove Stručnog vijeća o rezultatima izvanredne
inventure.
d) obaviješteno Vijeće da je sažetak zapisnika o obavljenom proračunskom
nadzoru Ministarstva financija objavljen na Intranetu HDA.

Ravnateljica
Vlatka Lemić, v.r.

