Hrvatski restauratorski zavod
U Zagrebu, Nike Grškovića 23
Znak: 1189-01-726-8-TP-20

Z A K L J U Č C I
sa sjednice Stručnog vijeća 1/20
Datum i vrijeme održavanja: 27. siječnja 2020. od 14 do 16 sati
Prisutni: Tajana Pleše, Biserka Mataković, Ana Azinović Bebek, Boris Mostarčić, Edo Anušić, Anđelko Pedišić, Ivana
Svedružić Šeparović, Suzana Purišić, Sandra Aumiller, Mihaela Stipić, Igor Mihajlović, Jovan Kliska
Odsutni: Višnja Bralić, Monika Jurišić, Borka Milković, Sanda Milošević
Sjednicu vodila: T. Pleše
Bilješke pripremila: J. Ferić Balenović
Napravljen je audio-zapis sjednice.
NAPOMENA
O zaključcima sa sjednica Stručnog vijeća pomoćnici ravnatelja i pročelnici dužni su pisanim putem (e-mail) obavijestiti
rukovoditelje i djelatnike svojih službi te organizirati provedbu dodijeljenih zadataka.
* Izrazi koji se koriste u Zaključcima, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na
jednak način muški i ženski rod.

Predloženi Dnevni red:
1. Usvajanje zaključaka sa sjednice 8/19 Stručnog vijeća
2. Pregled realizacije programa financiranih sredstvima Ministarstva kulture RH
3. Pregled realizacije programa financiranih sredstvima vanjskih investitora
4. Rasprava i usvajanje godišnjeg plana primjene dodataka na osnovnu plaću djelatnika za vrijeme voditeljstva složenih
programa i projekata
5. Informacija o promjeni modula internih kalkulacija
6. Informacija o digitalizaciji Pisarnice i stjecanju uvida u poslovnu dokumentaciju
7. Kontrola unosa primopredajnih zapisnika te potvrda o primitku i povratu u digitalne mape na e-lokaciji Z:
8. Rasprava o određivanju vrijednosti radnog sata za potrebe sklapanja ugovora s ostalim investitorima
9. Rasprava o određivanju parametara za sklapanje autorskog ugovora
10. Informacija o uvjetima angažmana studenata preko SV-a
11. Uputa o načinu nabave materijala iz Skladišta
12. Razno
Ad 1: Usvajanje zaključaka sa sjednice 8/19 Stručnog vijeća
Jednoglasno su prihvaćeni zaključci sa sjednice 8/19 Stručnog vijeća. Još jednom je ustanovljeno da prijedlog oznake za
označavanje umjetnina (sjednica 6/19, Ad 6) nije dopunjen tehničkim podacima. Za provedbu navedenog zadužuju se
pročelnici Anušić i Pedišić. Materijale treba dostaviti do iduće sjednice Stručnog vijeća.
Ad 2: Pregled realizacije programa financiranih sredstvima Ministarstva kulture RH
Pomoćnici i pročelnici izvijestili su o provedenim pripremnim radnjama potrebnim za realizaciju programske djelatnosti
financirane sredstvima Ministarstva kulture RH u tekućoj godini.
Ad 3: Pregled realizacije programa financiranih sredstvima vanjskih investitora
Pomoćnici i pročelnici izvijestili su o realizaciji programa financiranih sredstvima vanjskih investitora.
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Ad 4: Rasprava i usvajanje godišnjeg plana primjene dodataka na osnovnu plaću djelatnika za vrijeme
voditeljstva složenih programa i projekata
Usvojen je prijedlog složenih programa i projekata koji će biti razmatran na sjednici Upravnog vijeća 1/20 zakazanoj za
30. siječnja.
Ad 5: Informacija o promjeni modula internih kalkulacija
Modul internih kalkulacija sastavni je dio BREUH-a. Na toj bazi će se tijekom tekuće godine raditi na suštinskim
promjenama, pa će se shodno tome izvršiti i sadržajne izmjene predmetnog modula (tj. tijekom 2021. godine). No, modul
će biti funkcionalan i pratit će ažuriranja vrijednosti radnog sata te kadrovske izmjene.
Revizija internih kalkulacija za programsku djelatnost financiranu sredstvima Ministarstva kulture RH u tekućoj godini
obavit će se krajem prvog kvartala kad će se pripremati izmjene i dopune Financijskog plana.
Ad 6: Informacija o digitalizaciji Pisarnice i stjecanju uvida u poslovnu dokumentaciju
Sukladno ranijim raspravama na sjednicama Stručnog vijeća i potrebi izravnog uvida rukovoditelja u poslovnu
dokumentaciju pohranjenu u transakcijskom sustavu Zavoda (POINT), odlučeno je da bi dodjeljivanje dodatnih prava
pristupa u navedeni sustav narušio njegovu sigurnost. No, mogućnost takvog uvida bit će ostvarena kroz digitaliziranu
Pisarnicu tijekom tekuće godine. Do tada će potrebna dokumentacija biti dostupna na jednak način kao i do sad.
Ad 7: Kontrola unosa primopredajnih zapisnika te potvrda o primitku i povratu u digitalne mate na e-lokaciji Z:
Kontrola je odgođena za iduću sjednicu Stručnog vijeća.
Ad 8: Rasprava o određivanju vrijednosti radnog sata za potrebe sklapanja ugovora s ostalim investitorima
Rasprava se odgađa za kraj prvog kvartala 2020. godine.
Ad 9: Rasprava o određivanju parametara za sklapanje autorskog ugovora
Nakon kraće rasprave zaključeno je da je temu potrebno raspraviti na radnom sastanku Stručnog vijeća. Isti je zakazan
za 4. veljače 2020. godine u 14 sati.
Ad 10: Informacija o uvjetima angažmana studenata preko SV-a
Nakon rasprave je ustanovljeno da će pomoćnici i pročelnici dostaviti svoje prijedloge pomoćnici Azinović Bebek do
četvrtka, 30. siječnja. Po objedinjavanju i usklađivanju prijedloga će dokument biti proslijeđen pročelnici Aumiller, a koja
će završni prijedlog pripremiti za radni sastanak Stručnog vijeća zakazan za 4. veljače 2020. godine.
Ad 11: Uputa o načinu nabave materijala iz Skladišta
Ponovljena je uputa o načinu nabave materijala iz Skladišta (mjesečne potrebe prikupljat će se na razini voditelja
odsjeka/odjela) te su ponovo zaduženi pomoćnici i pročelnici da diseminiraju informaciju voditeljima odjela i odsjeka.
Ad 12: Razno
Dogovoreni su rokovi za dostavu informacija i materijala po temama kako slijedi:
- 4. veljače: ponovljena e-upute o korištenju e-računa (B. Mataković)
- Porezni tretman troškova smještaja studenta za rad preko ugovora o djelu: temeljem mišljenja Porezne uprave
zaprimljenim na upit Zavoda, a nakon analize mogućnosti unutar svih pozitivnih zakonskih propisa, zaključeno je da će
za studente angažirane na realizaciji programske Zavodske djelatnosti van mjesta stanovanja biti potrebno otvoriti putne
naloge bez prava na ostvarivanje dnevnice, a kako bi se stekli uvjeti za plaćanje računa smještaja bez poreznog
opterećenja. Voditelji programa obavezni su 15 dana prije početka radova na terenu dostaviti popunjeni Ponudbeni list
(OB-91/0 revizija 8) kako bi se studenti mogli evidentirati u bazi POINT radi izdavanja putnog naloga.

Zaključci SV 6/19

2/3

– kraj –
Distribucija:
Pohranjeno u Pisarnici Zavoda. Dostupno na mrežnim stranicama Zavoda: http://www.h-r-z.hr/index.php/zavod/strucnovijece.
Bilješke pripremila

Ravnateljica

J. Ferić Balenović

dr. sc. Tajana Pleše
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