REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ARHIV U RIJECI
KLASA: 612-06/20-01/02
URBROJ: 2170-53-03-20-5
Rijeka, 03. 07. 2020.
ZAPISNIK
3. sjednice Upravnog vijeća Državnog arhiva u Rijeci održane 01. srpnja 2020., s početkom u 12,00
sati u prostorijama Državnog arhiva u Rijeci.
Prisutni: dr.sc. Nevio Šetić, Nikolina Pozniak, dr.sc.Tatjana Šarić, dr.sc. Marijan Bradanović, Boris
Zakošek, dipl.soc., Markus Leideck, prof. i Anita Turato-Janovski (zapisničarka).
Predloženom dnevnom redu dodaje se točka pod brojem 1., koja je jednoglasno prihvaćena od
članova Upravnog vijeća
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika s konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća od 30. listopada 2019.
1a. Izvješće o dovršenju programa rada arhiva za 2019. godinu
2. Izvješće o izvršavanju financijskog plana za 2019. godinu
3. Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale
djelatnosti Državnog arhiva u Rijeci
4. Izmjene u Financijskom planu u 2020. godini
5. Dopune Cjenika usluga Državnog arhiva u Rijeci
6. Razno
1.
Kako do sadašnje sjednice nije bio usvojen zapisnik s konstituirajuće sjednice Upravnog
vijeća održane 30. listopada 2019., isti je ovom prilikom jednoglasno usvojen.
1a.
Jednoglasno je usvojeno izvješće o radu Arhiva za 2019. godinu uz sugestije dr.sc. Tatjane
Šarić kako je izvješće nepregledno, preobimno te bi slijedeća izvješća trebalo ujednačiti,
ažurirati web stranicu Arhiva, kao i izdanja Vjesnika DARI staviti na Hrčak.
2.
Nikolina Pozniak ističe da članovi Upravnog vijeća nisu obavezni usvojiti financijski plan
već ga samo primiti na znanje, uz primjedbe da u bilanci nedostaju bilješke u indeksima te
da
kod navođenja prihoda treba razlikovati što su prihodi, a što primitci.
Dr.sc. Nevio Šetić
preporučio je ravnatelju Markusu Leidecku kako bi po odlasku sadašnje voditeljice
računovodstva u mirovinu trebalo zaposliti osobu koja je radila s proračunskim prihodima.
Jednoglasno je primljen na znanje financijski plan za 2019. godinu.
3.

Markus Leideck izvijestio je prisutne da bi se ostvarena vlastita sredstva od obavljanja
osnovne i ostale djelatnosti raspodijelila na slijedeći način: 70% na podmirenje rashoda
redovne djelatnosti, 5% na usavršavanje, 5% na promotivne djelatnosti i 20% na uspješnost
u radu djelatnika. Boris Zakošek ima primjedbu na plaćanje prekovremenog rada s čime se
suglasila i Nikolina Pozniak, koja smatra da se svi poslovi mogu obaviti unutar osmosatnog
radnog vremena te da, ukoliko postoji potreba za prekovremenim radom plaćanje bi trebalo
regulirati na drugačiji način. Jednoglasni zaključak je da prijedlog Pravilnika o korištenju

vlastitih sredstva treba prvo uputiti na ocjenu Ministarstvu kulture, a potom ga predočiti
Upravnom vijeću.
5.
Jednoglasno je primljeno na znanje izvješće ravnatelja Markusa Leidecka o izmjenama u
financijskom planu za 2020. godinu.
6.
Jednoglasno su usvojene dopune u Cjeniku usluga Državnog arhiva u Rijeci koje se odnose
na naplatu poštarine korisnicima pri dostavi preslika i CD unutar RH i u inozemstvo.
7.
Dr.sc. Marijan Bradanović pohvalio je izložbu i katalog izložbe koja je bila postavljena
povodom Dana arhiva Rijeka 1919. - fašizam prije fašizma. D'Annunzio i danuncijada u
gradivu Državnog arhiva u Rijeci i redovni broj Vjesnika DARI, sv. 61 – 62.
Sjednica je završena u 13.40 sati.
Zapisničarka:
Anita Turato-Janovski

Predsjednik Upravnog vijeća:
dr.sc. Nevio Šetić

