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Hrvatski restauratorski zavod 
U Zagrebu, Nike Grškovića 23          
Znak: 7172-01-726/1-5-TP-20 

 
 
 

Z A K L J U Č C I  
sa sjednice Stručnog vijeća 3/20 

 

Datum i vrijeme održavanja: 9. rujna 2020. od 15,35 do 16,10 sati 
Prisutni: Tajana Pleše, Biserka Mataković, Ana Azinović Bebek, Janja Ferić Balenović, Edo Anušić, Anđelko Pedišić, 
Ivana Svedružić Šeparović, Suzana Purišić, Mihaela Stipić, Monika Jurišić, Ivana Sambolić, Sandra Aumiller 
Odsutni: Boris Mostarčić, Igor Mihajlović, Jovan Kliska 
Sjednicu vodila: T. Pleše  
Bilješke pripremila: S. Aumiller 

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 zaključka s izvanredne sjednice 2/20 Stručnog vijeća 

2. Pregled plana realizacije programa financiranih sredstvima Ministarstva kulture i medija RH 

3. Pregled realizacije programa financiranih sredstvima vanjskih investitora 

4. Usvajanje prijedloga 2. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske 
djelatnosti  

5. Usvajanje predloženih novih članova Uredništva za nakladničku djelatnost 

6. Rasprava o načinu financiranja Zajedničke stručne službe (radni nalog 1600) 

7. Uputa o postupanju s dokumentacijom za programsku djelatnost  

8. Razno  

 
Ad 1: Usvajanje zaključaka sa sjednice 2/20 Stručnog vijeća 

Jednoglasno je prihvaćen zaključak sa sjednice 2/20 Stručnog vijeća.  

 

Ad 2: Pregled plana realizacije programa financiranih sredstvima Ministarstva kulture i medija RH 

Pomoćnici i pročelnici izvijestili su o tijeku realizacije programske djelatnosti financirane sredstvima Ministarstva kulture i 
medija 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: Usvajanje prijedloga 2. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju 
programske djelatnosti  

Usvojen je prijedlog 2. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske 
djelatnosti.  

 

Ad 5: Usvajanje predloženih novih članova Uredništva za nakladničku djelatnost 

Usvojen je prijedlog novih članova Uredništva za nakladničku djelatnost. Umjesto dosadašnjih članica Uredništva Višnje 
Bralić i Vesne Bradamante, za nove članice predložene su i prihvaćene mr. Janja Ferić Balenović i Sandra Aumiller.  

 

Ad 6: Rasprava o načinu financiranja Zajedničke stručne službe (radni nalog 1600)  

Nakon rasprave je usvojen zaključak da će radne sate koji terete radni nalog 1600 ZT od 2021. godine moći evidentirati 
samo djelatnici u Zajedničkoj stručnoj službi, dokumentaristi službe za arheološku, nepokretnu i pokretnu baštinu i jedan 
djelatnik RO Osijek (SOIZ 1). Zadužuju se pomoćnica A. Azinović Bebek te pročelnici A. Pedišić i I. Svedružić Šeparović 
za izradu plana aktivnosti za gore navedene djelatnike u 2021. godini, a koji će na znanje dostaviti i voditeljici predmetne 
aktivnosti pročelnici S. Purišić.  

Zadužuje se Odjel općih pravnih i administrativnih poslova za pripremu odluke o načinu terećenja ovog radnog naloga i 
ovlaštenjima za ovjeru istog. Primjena navedene odluke počet će 1. siječnja 2021. godine. 

 

Ad 7: Uputa o postupanju s dokumentacijom za programsku djelatnost  

T. Pleše daje načelnu uputu o postupanju s dokumentacijom za programsku djelatnost.  

 

Ad 8: Razno 

Na upit I. Sambolić o organiziranju sistematskog pregleda za djelatnike u ovoj godini, T. Pleše odgovara da će isti biti 
organiziran do kraja tekuće godine. 

Nakon rasprave je usvojen prijedlog o izradi dopune Odluke o čuvaonicama i priručnim čuvaonicama umjetnina kojom će 
se regulirati pitanje pristupa umjetninama trećim stranama.  

 

Distribucija: 

Pohranjeno u Pisarnici Zavoda. Dostupno na mrežnim stranicama Zavoda: http://www.h-r-z.hr/index.php/zavod/strucno-
vijece.  

 

Bilješke pripremila                                                              R a v n a t e l j i c a  

  

S. Aumiller                                                                                dr. sc. Tajana Pleše 

http://www.h-r-z.hr/index.php/zavod/strucno-vijece
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