
Hrvatski restauratorski zavod
Zagreb, Nike Grškovića 23 Sjednica     br.   1  /  15

Znak: 335-01-726/1-1-ST-15

Z A K L J U Č C I
sa sjednice Stručnog vijeća u užem sastavu

Datum i vrijeme održavanja: 20. siječnja 2015., 14:46 – 16:00 sati (trajanje: 1:14 min).
Prisutni: A. Azinović Bebek, V. Bralić (do 15:47 sati), M. Braun, B. Mataković, B. Matica, B. Mostarčić, S. Purišić.
Sjednici     nisu     prisustvovali (nisu pozvani): V. Marks Šimunović, Z. Staničić.
Sjednicu je vodio: M. Braun. / Bilješke vodio: S. Tkalec.

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.

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 Zavoda, Zagreb, Nike Grškovića 23.

Predloženi dnevni red:
1. Analiza realizacije programa zaštitnih radova Zavoda u 2014.,
2. Format Programa rada Zavoda za 2014. i 2015. godinu,
3. Plan opreme za 2015. godinu  - najava,
4. Izbori za dva člana Upravnog vijeća iz redova stručnih djelatnika – najava,
5. Razno.

KVORUM
Ravnatelj zaključuje da je na sjednici Stručnog vijeća prisutno sedam od devet članova Stručnog vijeća, te Stručno
vijeće može pravovaljano donositi zaključke.

DNEVNI RED
Prisutni na sjednici jednoglasno prihvaćaju predloženi dnevni red.

Prema     točkama     dnevnog     reda:

Ad 1: Analiza realizacije programa zaštitnih radova Zavoda u 2014.

ZAKLJUČAK 1: pomoćnici ravnatelja, pročelnici

Stručno vijeće jednoglasno usuglašuje zaključak da će do konca dana u četvrtak, 22. siječnja 2015. biti pripremljeni
ažurni podaci o realizaciji  i  angažiranim sredstvima za sve programe, te će u istom roku biti  dostavljene „Izjave
voditelja programa o preuzetim obvezama na realizaciji zaštitnih radova financiranih od strane Ministarstva kulture
koji nisu izvršeni do 31.12.2014.“.

ZAKLJUČAK 2: Voditelji programa, pravni odjel

Stručno vijeće jednoglasno donosi zaključak da će se po primitku ugovora tijekom 2015. o financiranju zaštitnih
radova na kulturnim dobrima u Zavodu, ti ugovori potpisati, ali će se ujedno odmah po primitku kasno prispjelog
ugovora Ministarstvu kulture uputiti zahtjev za produženje roka izvršenja (aneks ugovora).
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Ad 2: Format Programa rada Zavoda za 2014. i 2015. godinu

ZAKLJUČAK 3

Stručno vijeće donosi  zaključak kojim obvezuje sve svoje članove da pregledaju  Godišnji  plan rada Ministarstva
kulture za 2014. godinu, te da ga razmotre kao mogući format za godišnji Program rada Zavoda. Sukladno daljnjim
dogovorima, može se izraditi obrazac godišnjeg programa rada Zavoda po uzoru na predloženi primjer Ministarstva
kulture.

Ad 3: Plan opreme za 2015. godinu  - najava

ZAKLJUČAK 4

Stručno vijeće jednoglasno donosi zaključak kojim obvezuje sve zavodske službe da do srijede, 28. siječnja 2015.
dostave svoje prijedloge za nabavu opreme u 2015.

Ad 4: Izbori za dva člana Upravnog vijeća iz redova stručnih djelatnika – najava

M. Braun napominje da je prije početka sjednice zgotovljen prijedlog odluke ravnatelja o izboru dva člana Upravnog
vijeća iz reda stručnih radnika Zavoda, te će je biti proslijeđena sutra Stručnom vijeću radi razmatranja i prikupljanja
povratnih informacija.

Ad 5. Razno

B. Mostarčić  ističe da je  potrebno pronaći  alternativni  smještaj  kao odgovarajuće, dugoročno rješenje smještaja
zavodskog arheološkog odjela trenutno smještenog u Kožarskoj ulici.

- kraj -

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 arhivirani u Pisarnicu. Hvala!

Prilozi:

Ad 1-1: Pregled financijske realizacije u 2014. (B. Mataković),

Ad  1-2:  Izjave  voditelja  programa  o  preuzetim  obvezama  na  realizaciji  zaštitnih  radova  financiranih  od  strane
Ministarstva kulture koji nisu izvršeni do 31.12.2014. (B. Mataković),

Ad 2: Godišnji plan rada Ministarstva kulture za 2014., ogledni primjer.

Distribucija:

Pohranjeno u Pisarnici Zavoda. Dostupno u digitalnom obliku na zajedničkoj poslužiteljskoj lokaciji:
\\192.168.215.6\groups\ured_ravnatelja_str_vijece.
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