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ZAKLJUČCI
1. SJEDNICE STRUČNOG VIJEĆA U 2018. GODINI
1. sjednica Stručnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva održana je 12. travnja 2018. godine.
Sjednicu je vodio ravnatelj HDA, dr. sc. Dinko Čutura.

DNEVNI RED SJEDNICE
1.
2.
3.
4.
5.

Verifikacija Zapisnika 1. sjednice Stručnog vijeća održane 23. kolovoza 2017. godine
Prijedlog Statuta HDA
Mišljenje HDA o pitanju razgraničenja gradiva između DA u Zadru i DA u Šibeniku
Molbe za napredovanja na radna mjesta arhivist specijalist
Ostala pitanja
ZAKLJUČCI

Ad. 1. Zapisnik 1. sjednice Stručnog vijeća HDA od 23. kolovoza 2017. godine prihvaćen je
uz 1 suzdržan glas.
Ad. 2. Jednoglasno je prihvaćen prijedlog Statuta HDA uz dopunu čl. 28. na način da se na
popisu osnovnih ustrojbenih jedinica (odjela) dodaje točka 9. Odjel Depozit Zagrebačke
nadbiskupije.
Ad. 3. Po pitanju razgraničenja gradiva između Državnog arhiva u Zadru i Državnog arhiva u
Šibeniku jednoglasno je zaključeno da ih se uputi na nadležne instance Hrvatsko arhivsko
vijeće i Ministarstvo kulture RH, kako je između ostalog, utvrđeno i člankom III. Ugovora o
razgraničenju nadležnosti i preuzimanju prava i obveza nastalih razgraničenjem, sklopljenog
između tih dvaju arhiva 29. prosinca 2008. godine.
Ad. 4. Razmotrene su i prihvaćene molbe šestero zaposlenika za raspored na radno mjesto
arhivist specijalist.
Ad. 5.
a) Članovi Stručnog vijeća informirani su da će se nabave roba i usluga potrebnih u
redovnom radu ustrojstvenih jedinica, realizirati prema iskazanom planu potreba.
b) Sindikalni povjerenik izvijestio je o završenim pregovorima oko donošenja granskog
kolektivnog ugovora koji je u fazi potpisivanja.

c) Održana je kraća rasprava vezano uz uvjete za napredovanje u zvanje višeg arhivskog
tehničara propisane Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj
struci (NN 107/2010).
d) Pročelnik Odjela Depozit zagrebačke nadbiskupije predstavio je novu zaposlenicu u tom
Odjelu.

