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Hrvatski restauratorski zavod 
Zagreb, Nike Grškovića 23         Sjednica br. 4/14 
Znak: 4122-01-726/1-4-ST-14 
 

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

 
Datum i vrijeme održavanja: 19. svibnja 2014., 14:24 – 16:40 sati (trajanje: 2:16 sati). 
Prisutni: A. Azinović Bebek, V. Bradamante, V. Bralić, M. Braun, B. Mataković, B. Matica, B. Mostarčić, I. Popović, S. 
Purišić, D. Škarpa Dubreta, D. Torjanac. 
Sjednici nisu prisustvovali: D. Ivić, 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 voditelje 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. Rasprava o predloženom Pravilniku o nabavi robe, radova i usluga bagatalene vrijednosti (V. Marks 
Šimunović), 

2. Razrada programa zaštitnih radova u 2014. (M. Braun), 
3. Podunavlje, Ilok, informacija o stanju ugovora s izvođačem Monte-Mont iz Osijeka (S. Purišić), 
4. Razno. 

 
KVORUM 
Pomoćnica ravnatelja zaključuje da je na sjednici Stručnog vijeća prisutno pet 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: 
B. Mataković je otvorila sjednicu SV-a, te kao zamjenica ravnatelja vodi sjednicu do dolaska ravnatelja, koji je morao 
sudjelovati na pogrebu pok. kolege, gosp. Kreše Rončevića. 
 
Ad 1: Rasprava o predloženom Pravilniku o nabavi robe, radova i usluga bagatalne vrijednosti (V. Marks 
Šimunović) 
 
ZAKLJUČAK 32: V. Bradamante, R. Horvat, B. Mataković, S. Tkalec, D. Torjanac 
Stručno vijeće jednoglasno donosi zaključak da S. Aumiller, V. Bradamante, R. Horvat, B. Mataković, S. Tkalec i D. 
Torjanac održe operativni sastanak sukladno raspravi na Stručnom vijeću te pripreme prijedlog zavodskog Pravilnika 
o nabavi bagatelne vrijednosti. Prvi sastanak će se održati u utorak, 20. svibnja, s početkom u 9:00 sati, G23. 
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ZAKLJUČAK 33: M. Braun, suradnici 
Stručno vijeće jednoglasno donosi zaključak da je potrebno finalizirati plan investicija prema nadležnostima 
pojedinih djelatnika, a sastanak o tome će se održati u četvrtak, 22. svibnja u 9:00 sati. 
 
Ad 2: Razrada programa zaštitnih radova u 2014. (M. Braun) 
ZAKLJUČAK 34: pomoćnici ravnatelja, pročelnici službi 
Stručno vijeće jednoglasno donosi zaključak da je potrebno da pročelnici službi i pomoćnici ravnatelja, u okvirima 
svojih nadležnosti, organiziraju rad u službama kako bi se do konca tekućeg tjedna, 23. svibnja, izradili, i u Odjel za 
nabavu dostavili planovi nabave za programe zaštitnih radova po službama, kao i za zajedničke troškove na razini 
Zavoda. 
 
Ad 3: Podunavlje, Ilok, informacija o stanju ugovora s izvođačem Monte-Mont iz Osijeka (S. Purišić) 
 
ZAKLJUČAK 35: ravnatelj, pomoćnici ravnatelja 
Stručno vijeće jednoglasno donosi zaključak da ravnatelj i nadležni pomoćnici ravnatelja, sa svojim suradnicima, 
prema nadležnostima, pripreme pisano očitovanje Zavoda prema Upravi Projekta vezano za opisani problem 
raskoraka između zahtjeva za obavljanjem radova i odobrenim sredstvima (izvođenje instalacija, rušenje garaža, 
izgradnja zida). 
 
 
Ad 4: Razno 
-- 

-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 2 (1/2): Prijedlog Pravilnika o nabavi robe, radova i usluga bagatelne vrijednosti (V. Marks Šimunović), 
Ad 2 (2/2): Opća uputa o provedbi postupaka javne i bagatelne nabave roba, radova i usluga Ministarstva kulture. 
 
Distribucija: 
Pohranjeno u Pisarnici Zavoda. Distribuirano u digitalnom obliku putem KERIO Workspace i zajedničke poslužiteljske 
lokacije. 


