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ZAKLJUČCI SJEDNICA STRUČNOG VIJEĆA U 2016. GODINI
1. SJEDNICA STRUČNOG VIJEĆA HDA ODRŽANA 26. TRAVNJA 2016.
(KLASA: 003-08/16-01/02)
Sjednicu je vodila ravnateljica HDA, dr. sc. Vlatka Lemić.
Dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika sjednica Stručnog vijeća HDA od 12. veljače 2015., 3. rujna
2015. i 9. prosinca 2015. godine
2. Izvješće o radu HDA za 2015. godinu
3. Plan rada HDA za 2016. godinu
4. Strateški plan HDA za razdoblje 2016.-2018.
5. Razno
Zaključci:
1. Zapisnici sjednica Stručnog vijeća od 12. veljače 2015., 3. rujna 2015. i 9. prosinca
2015. usvojeni su većinom glasova članova Stručnog vijeća.
2. Stručno vijeće je većinom glasova prihvatilo Izvještaj o radu za 2015. godinu.
3. Stručno vijeće je većinom glasova podržalo Plan rada za 2016. godinu. U sklopu
diskusije izviješteno je o posebnim programima odobrenim od strane Ministarstva
kulture za tu godinu, planiranim građevinskim radovima u Kerestincu, te s tim
povezanom potrebnom preseljenja gradiva. Zaključeno je da će se sve planirane
aktivnosti realizirati sukladno kapacitetima i fizičkim mogućnostima.
4. Stručno vijeće je većinom glasova prihvatilo Strateški plan HDA za razdoblje 2016.2018. Objašnjeno je ostvarenje strateškog plana za razdoblje 2013.-2015., koje je
vidljivo kroz pokazatelje koji se dostavljaju Ministarstvu kulture.
5. Pod tom točkom raspravljalo se o mogućnosti snimanja sjednica Stručnog vijeća.
Nakon rasprave, nije se pristupilo glasovanju, već je zaključeno da se vezano uz to, za
iduću sjednicu pripreme prijedlozi o izmjenama Poslovnika ili da se sastavi neki drugi
prijedlog.

2. SJEDNICA STRUČNOG VIJEĆA HDA ODRŽANA 5. I 6. SVIBNJA 2016.
(KLASA: 003-08/16-01/02)
Sjednicu je vodila ravnateljica HDA, dr. sc. Vlatka Lemić.
Dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika 1. sjednice Stručnog vijeća od 26. travnja 2016.
2. Tečajevi za pripravnike i stručno usavršavanje arhivista (općenito, u 2016. i dalje)
3. Izmjene i dopune Zakona o arhivskome gradivu i arhivima (rezultat Rada Radne
skupine za izradu izmjena i dopuna te prijedlog da se Stručno vijeće tomu pitanju
posveti u nekoliko idućih sjednica)
4. Mogućnost polaganja stručnog ispita iz arhivske struke osoba zaposlenih izvan sustava
državnih arhiva
5. Rezultati odnosno zapisnik upravnoga nadzora Ministarstva kulture provedenoga u
HDA 2015 (uključivo pitanje mogućnosti uvida članova Stručnoga vijeća)
6. Završno izvješće Stručnoga povjerenstva Agencije za znanost i visoko obrazovanje u
postupku reakreditacije s pismom očekivanja za uklanjanje nedostataka (plan
aktivnosti za postizanje minimalnih uvjeta za obavljanje znanstvene djelatnosti)
7. Uključenost pročelnika i pomoćnika u rad Poslovodnog kolegija HDA odnosno u sva
pitanja koja se odnose na rad, položaj i razvoj ustanove i struke
8. Distribucija izdanja HDA stručnim djelatnicima (starih sa zaliha i novoobjavljenih)
9. Informacija o programima u 2016. i programima koji su u tijeku (arhivska djelatnost i
dr.), njihovu statusu i usklađenosti s planom nabave, doznaka preostalih sredstava i
odobrenje za nastavak rada vanjskih suradnika
10. Sastav stalnih povjerenstava i odbora HDA
11. Razno
Zaključci:
1. Zapisnik sjednice Stručnog vijeća od 26. travnja 2016. prihvaćen je jednoglasno, kao i
prijedlog da se svi verificirani zapisnici objavljuju na oglasnoj ploči/sharepointu HDA.
2. Nakon provedene rasprave predloženo je da se organiziraju edukacije za pripravnike 2
puta godišnje te da će Odsjek za matičnu, razvojnu i dokumentacijsku službu u
realizaciji tog prijedloga sudjelovati operativno, a Povjerenstvo za polaganje stručnih
ispita u arhivskoj struci sadržajno. Prijedlog je usvojen većinom glasova.
3. Imenovana je Radna skupina koja mora definirati koncepte i donijeti zajedničko
stajalište HDA najkasnije do održavanja iduće sjednice. Predloženo je i zakazano
održavanje 3. sjednice Stručnog vijeća samo na tu točku i to za 1. lipnja 2016.
4. Jednoglasno je odlučeno da se će ta točka raspraviti na idućoj sjednici Stručnog vijeća,
zajedno s raspravom o prijedlozima izmjena i dopuna Zakona o arhivskom gradivu i
arhivima.
5. Ravnateljica je izvijestila Stručno vijeće o dijelu zapisnika o upravnom nadzoru
Ministarstva kulture u HDA koji se odnosi na stručna pitanja i na koje se HDA pisano
očitovao u roku od 30 dana.
6. Imenovana je Radna skupina za izradu operativnog plana realizacije Strateškog
programa znanstvenih istraživanja 2015.-2020., nakon čega će se raspraviti i pitanja
sistematizacije znanstvenih radnih mjesta, stjecanja znanstvenih zvanja djelatnika
HDA koji za to ispunjavaju uvjete, te pokretanja postupka vrednovanja i u
društvenom, a ne samo u humanističkom području.

7. Ravnateljica je zahvalila na prijedlogu da se u rad Poslovodnog kolegija uključe svi
pomoćnici i pročelnici, nije ga prihvatila, te Stručno vijeće o tome nije glasalo niti
donijelo zaključak.
8. Dogovoreno je da će Odsjek za kulturno prosvjetne aktivnosti pripremiti popis svih
izdanja HDA iz ranijeg razdoblja smještenih u spremištu u Kerestincu, da će se s
Odjelom općih i računovodstvenih poslova utvrditi mogućnosti podjele/prodaje istih i
o tome izvijestiti Stručno vijeće na idućoj sjednici.
9. Nakon rasprave jednoglasno je odlučeno da se svi trogodišnji programi završe do kraja
i da se postojeća sredstva utroše u cijelosti te da se za njihovu realizaciju i dalje
angažiraju vanjski suradnici.
10. Jednoglasno je odlučeno da će dosadašnji predsjednici i članovi povjerenstava te ostali
članovi Stručnog vijeća do 15. svibnja 2016. dostaviti prijedloge za potrebe ažuriranja
(izmjene/dopune) Odluke o imenovanju stalnih povjerenstava i odbora HDA od 12.
veljače 2015.
11. Pod tom točkom, raspravljalo se o odluci o naknadama povjerenstvima i odborima,
povjerenicima i radnim skupinama HDA. Stručno vijeće o tome nije glasalo niti
donijelo zaključak.

