REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ARHIV U RIJECI
KLASA: 612-06/19-01/26
URBROJ: 2170-53-03-19-2
Rijeka, 04. 11. 2019.
ZAPISNIK
konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Državnog arhiva u Rijeci održane 30. listopada
2019., s početkom u 11,00 sati u prostorijama Državnog arhiva u Rijeci.
Prisutni: dr.sc. Nevio Šetić, Nikolina Pozniak, dr.sc.Tatjana Šarić, dr.sc. Marijan Bradanović, Goran
Crnković, Zoran Stanković i Anita Turato-Janovski (zapisničarka).
DNEVNI RED:
1. Izvješće o imenovanim i izabranom članu Upravnog vijeća
2. Izbor predsjednika Upravnog vijeća
3. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća
4. Donošenje Statuta Državnog arhiva u Rijeci uz suglasnost osnivača
5. Raspisivanje natječaja za ravnatelja Državnog arhiva u Rijeci
6. Razno
Ravnatelj DARI, Goran Crnković otvorio je sjednicu pozdravom prisutnih članova
Upravnog vijeća.
Točka 1.
Ravnatelj Goran Crnković kratko je predstavio svakog člana Upravnog vijeća: dr.sc. Nevio
Šetić, redovni profesor na Odsjeku za povijest pri Odjelu za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja
Dobrile u Puli, Nikolina Pozniak, ravnateljica Državnog arhiva u Dubrovniku, dr.sc. Tatjana Šarić,
viša arhivistica u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu i dr.sc. Marijan Bradanović, izv.prof.
Katedre za istraživanje i zaštitu Filozofskog fakulteta u Rijeci.
Izvijestio je i o neizabranom članu Upravnog vijeća iz redova zaposlenika, na što se
nadovezao i Zoran Stanković, predsjednik podružnice Sindikata u Državnom arhivu u Rijeci, koji je
prisutnima rekao da, obzirom na rokove navedene iz Ministarstva kulture, nije se imalo dovoljno
vremena da se ispoštuje sva zakonska procedura, pa su se izbori poništili.
Nikolina Pozniak istaknula je kako odmah treba ponoviti izbore za člana upravnog vijeća.
Zaključak: što prije raspisati nove izbore.
Točka 2.
Na prijedlog Nikoline Pozniak, za predsjednika Upravnog vijeća jednoglasno je izabran
dr.sc. Nevio Šetić, koji se predstavio i zahvalio na datom mu povjerenju te predložio da se imenuje i
zamjenik predsjednika Upravnog vijeća. Za zamjenika predsjednika predložena je Nikolina
Pozniak, koja je i jednoglasno izabrana.

Točka 3.
Nikolina Pozniak ističe da je Poslovnik o radu Upravnog vijeća sačinjen u Ministarstvu
kulture te je kao takav prilagođen i dostavljen svim arhivima i u njemu se nema što mijenjati, nakon
čega je isti jednoglasno donesen.
Točka 4.
Nikolina Pozniak ističe da Statut ustanove ne potpisuje ravnatelj već predsjednik Upravnog
vijeća, nakon čega je jednoglasno donesen novi Statut Državnog arhiva u Rijeci.
Točka 5.
Ravnatelj Goran Crnković izvijestio je prisutne da mu početkom iduće godine ističe mandat
ravnatelja te da je Upravno vijeće u obvezi raspisati natječaj. Prisutnima je dostavljen tekst istog, na
koji je Nikolina Pozniak imala primjedbu da nedostaje link za branitelje. U postojeći tekst natječaja
ubačen je link nakon čega je isti jednoglasno usvojen uz obvezu objave u Narodnim novinama 04.
ili 05. studenoga 2019. godine.
Točka 6.
Nije bilo tema za raspravu.
Sjednica je završena u 11.45.
Zapisničar:

Predsjednik Upravnog vijeća:

___________________
Anita Turato-Janovski

__________________________
dr.sc. Nevio Šetić

