Hrvatski restauratorski zavod
Zagreb, Nike Grškovića 23

Sjednica br. 5/16

Znak: 2739-01-726/1-6-ST-16
Z A K L J U Č C I
sa sjednice Stručnog vijeća
Datum i vrijeme održavanja: 11. travnja 2016., od 13:35 do 15:15 sati (trajanje 1:40 min).
Prisutni: S. Aumiller, V. Bralić, M. Braun, D. Ivić, B. Mataković, B. Matica, B. Mostarčić, S. Purišić, A. Škevin
Mikulandra, D. Torjanac.
Sjednici nisu prisustvovali: A. Azinović Bebek, Z. Staničić, V. Marks Šimunović (zamjena D. Torjanac), A. Pedišić, T.
Pleše, V. Šulić.
Nisu zaprimljeni zahtjevi zainteresirane javnosti za sudjelovanjem na sjednici temeljem Zakona o PPI.
Sjednicu je vodio: M. Braun. / Bilješke vodio: S. Tkalec. / Načinjen je audio zapis sjednice.
NAPOMENA
U svezi s pojedinim zaključcima sa sjednica Stručnog vijeća pomoćnici ravnatelja i pročelnici dužni su obavijestiti i
organizirati rukovoditelje i djelatnike iz svojih službi koji su zaduženi za postupanje po tim zaključcima.
Predloženi dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika s 4/16 sjednice Stručnog vijeća
2. Realizacija programa, s posebnim osvrtom na programe: Ston i Veliki Tabor
3. Razno
KVORUM
Predsjedavajući zaključuje da je na sjednici Stručnog vijeća prisutno šest od devet članova Stručnog vijeća, te
Stručno vijeće može pravovaljano donositi zaključke.
DNEVNI RED
Prisutni na sjednici jednoglasno prihvaćaju predloženi dnevni red (u privitku).
Popis korištenih skraćenica nalazi se na kraju dokumenta.

Bilješke prema točkama dnevnog reda
Ad 1: Usvajanje zapisnika s 4/16 sjednice Stručnog vijeća (00:00:45)
ZAKLJUČAK 30: Stručno vijeće
Stručno vijeće jednoglasno prihvaća zapisnik s 4/16 sjednice Stručnog vijeća (u privitku).
2. Realizacija programa, s posebnim osvrtom na programe: Ston i Veliki Tabor (00:01:15)
M. Braun ističe da je realizacija u Službe za nepokretnu baštinu dosta slaba, te moli izvješća o realizaciji.
B. Mataković navodi da je prije nekoliko dana poslan financijski pregled realizacije programa koje financira
Ministarstvo kulture. Financijskim pregledom za razdoblje 1-3 obuhvaćeni su troškovi za koje je primljena financijska
dokumentacija.
S. Purišić izvještava da voditelji nedovršenih programa nisu imali primjedbe, uz napomenu da je realizacija tih
programa u punom zamahu. Stoga, moli tjedan-dva kako bi se realiziralo planirano do roka 30. ožujka odnosno 30.
Travnja. B. Mostarčić navodi da se uz uobičajena manja odstupanja sve odvija prema planu.
ZAKLJUČAK 31: V. Šulić

Stručno vijeće jednoglasno donosi zaključak da će se pitanja vezana za objekt u Stonu raspraviti na sjednici Stručnog
vijeća koja će se održati oko 20. travnja, nakon što projekt bude gotov. Do tada valja doraditi i tekstualni dio programa,
te se očekuje da na toj sjednici sudjeluje i V. Šulić.
ZAKLJUČAK 32

Stručno vijeće jednoglasno zaključuje da će prema uputi stručnog tima Zavoda projektant strojarskih instalacija
pripremiti više mogućih rješenja za smještaj chillera i klima-instalacija u Dvoru Veliki Tabor, te će se dostupna
strojarska rješenja raspraviti s konzervatorskim odjelom, radi usuglašavanja konačnog rješenja.
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3. Razno
S. Tkalec je izvijestio da su primljeni gotovo svi materijali vezano za izradu godišnjeg izvještaja Zavoda, te moli ako bi
kolege mogli pregledati tekstove svoje i drugih službi, te dati svoje korekcije i sugestije. Ažurirana verzija nalazi se na
zajedničkom poslužitelju, na koji je poveznica već i ranije poslana. Prema uputi Upravnog vijeća, u naredna dva ili tri
tjedna trebalo bi zgotoviti verziju izvještaja, kako bi se izvještaj mogao predati Ministarstvu kulture početkom svibnja.
M. Braun je najavio sjednicu Upravnog vijeća koncem travnja, na kojem bi Upravno vijeće moglo razmotriti radni tekst
izvještaja, nakon čega bi se prihvaćena verzija lektorirala i grafički oblikovala.
ZAKLJUČAK 33: voditelji programa
Stručno vijeće jednoglasno donosi zaključak da svi voditelji trebaju u plan nabave i u plan realizacije uključiti trošak
studentskih ugovora (na nivou programa), bez obzira na predviđeni iznos. U izvještaju je također potrebno uključiti
trošak temeljem studentskih ugovora.
B. Mataković navodi da u Zavodu postoji određeni broj programa koji više godina nisu zaključeni, te se je potrebno
odrediti prema njihovom zaključenju, odnosno prema sredstvima koja su na tim programima ostala, odnosno prema
nepokrivenim troškovima.
ZAKLJUČAK 34: Stručno vijeće

Stručno vijeće jednoglasno zaključuje da je do četvrtka 15. travnja 2016. dostaviti primjedbe vezano za obrazac za
zaključenje programa.
ZAKLJUČAK 35: svi djelatnici
Stručno vijeće jednoglasno donosi zaključak da je sve službene elektroničke dopise vezano za poslovanje Zavoda
potrebno dostaviti na mail uprava@h-r-z.hr, kako bi dokumenti bili protokolirani u Pisarnici, dobili službenu formu i bili
odgovarajuće distribuirani.
ZAKLJUČAK 36: S. Aumiller

Stručno vijeće jednoglasno zaključuje da će se tvrtki Krekić uputiti ljubazan službeni dopis, kojim se poziva na
sklapanje ugovora i dostavu ugovora izvođača i između Grada Zadra.
ZAKLJUČAK 37: Služba za nepokretnu baštinu

Stručno vijeće jednoglasno zaključuje da će kolege u sklopu Službe za nepokretnu baštinu u tekućem tjednu stupiti u
komunikaciju s tvrtkom Krekić gradnja vezano za radove na Kneževoj palači u Zadru radi prikupljanja potrebnih
podataka i dogovora suradnje, te kako bi se definirao terminski plan radova. O učinjenom će se raspraviti na idućoj
sjednici Stručnog vijeća, u ponedjeljak 18. travnja.
- kraj SKRAĆENICE
Zavod, HRZ = Hrvatski restauratorski zavod, MK = Ministarstvo kulture, KO = konzervatorski odjel, k.d. = kulturno/a dobro/a, NN = Narodne novine,
UV = Upravno vijeće Zavoda, SV = Stručno vijeće Zavoda, ZNR = zaštita na radu, EU = Europska unija, G23 = adresa sjedišta Zavoda, Zagreb,
Nike Grškovića 23, DIO = Dokumentacijsko-informacijski odjel, GKU = granski kolektivni ugovor, MRRIFEU = Ministarstvo regionalnog razvoja i
fondova Europske unije, NSK = Nacionalna i sveučilišta knjižnica u Zagrebu, HNK = Hrvatsko narodno kazalište, SOR = osobe na stručnom
osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, DUUDI = Državni ured za upravljanje državnom imovinom, PPI = pravo na pristup informacijama,
(vrijeme u formatu sat:minute:sekunde) = odnosi se na referentno vrijeme u audio zapisu.

POPRATNI MATERIJALI / PRIVITCI
Mole se izvjestitelji da popratne materijale koji su predstavljeni na sjednici prije ili neposredno nakon sjednice dostave
u Ured ravnatelja radi prilaganja zaključcima sa sjednice i pohrane u Pisarnici. Hvala!

Prilozi:
Ad 1: Zapisnik s 4/16 sjednice Stručnog vijeća
Ad 2: Dopis Ministarstva kulture, KO Krapina od 30. ožujka 2016., predmet: Dvor Veliki Tabor, izgradnja zida uz
sjeverno krilo - obustava radova
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Distribucija:
Pohranjeno u Pisarnici Zavoda. Dostupno u digitalnom obliku na zajedničkoj poslužiteljskoj lokaciji:
\\192.168.215.6\groups\ured_ravnatelja_str_vijece ,
te
na
mrežnim
stranicama
Zavoda:
http://www.h-rz.hr/index.php/opi-podaci/pristup-informacijama/822-struno-vijee-hrvatskoga-restauratorskog-zavoda .
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