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ZAPISNIK 

druge sjednice Upravnog vijeća  

 

Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata (dalje: Centar) održane u 

petak 20. prosinca 2013. u prostorijama Centra u Zagrebu, Marulićev trg 21, s poĉetkom u 

10.00 sati. 

 

Nazoĉni: dr. sc. Kruno Kardov, predsjednik Upravnog vijeća, Ivan Grujić, potpredsjednik 

Upravnog vijeća, dr. sc. Davor Marijan, dr. sc. Nikica Barić, prof. dr. sc. Damir Agiĉić, 

Ĉedomir Višnjić i dr. sc. Filip Hameršak – ĉlanovi. 

 

Sjednici je nazoĉio ravnatelj Centra doc. dr. sc. Ante Nazor, predstavnik zaposlenika Centra 

Ilija Vuĉur i voditeljica Službe financijsko-knjigovodstvenih poslova Iva Barišić. 

Zapisniĉar je Indira Alpeza. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Kruno Kardov konstatirao je da su prisutni svi ĉlanovi 

Upravnog vijeća. Predlaže dnevni red kao u pozivu za drugu sjednicu koji glasi: 

 

DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Upravnog vijeća  

 

2. Prijedlog Plana rada za 2014. godinu  

 

3. Prijedlog Financijskog plana za 2014. godinu  

 

4. Predstavljanje radnika u upravljaĉkim tijelima  

 

5. Razno. 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 

Ad. 1. Usvajanje Zapisnika sa 1. sjednice Upravnog vijeća 

 

Zapisnik konstituirajuće 1. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen.  

 

 

 

 

 



Ad. 2. Prijedlog Plana rada za 2014. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća otvorio je raspravu o prijedlogu Plana rada za 2014. te predložio 

da se uz planove rada ubuduće izraĊuju operativni planovi s projektima i aktivnostima iz kojih 

bi bilo vidljivo razdoblje provedbe i nositelji pojedinih aktivnosti. Ravnatelj doc. dr. sc. Ante 

Nazor rekao je da nije uvijek jednostavno sve unaprijed predvidjeti odnosno planirati, te da se 

operativni planovi mogu dostaviti po aktivnostima, odnosno projektima i njihovim 

nositeljima, ali samo okvirno, jer dosadašnji rad pokazuje da se rad Centra morao 

prilagoĊavati novim nepredvidivim okolnostima. 

 

S obzirom na to da nije bilo prigovora na predloženi Plan rada za 2014. isti je jednoglasno 

usvojen.  

 

Ad.3. Prijedlog Financijskog plana za 2014. godinu 

 

Predsjednik Upravnog vijeća otvorio je raspravu o prijedlogu Financijskog plana Centra za 

2014. godinu te je istakao da će vjerojatno biti potrebno donijeti izmjene predloženog 

Financijskog plana s obzirom na to da je za sljedeću godinu iznos proraĉunskih sredstava 

Ministarstva kulture Republike Hrvatske za arhivsku djelatnost smanjen. 

 

Iva Barišić, voditeljica Službe financijsko-knjigovodstvenih poslova Centra pojasnila je da se 

predloženi Financijski plan za 2014. donosi kao okviran financijski plan krajem tekuće za 

slijedeću godinu te da se nakon odobrenih, odnosno dobivenih financijskih sredstava od 

Ministarstva kulture obavezno izraĊuje rebalans odnosno izmjena i dopuna istog. 

 

Vezano za materijalne rashode u prijedlogu Financijskog plana za 2014. predsjednik 

Upravnog vijeća zamolio je pojašnjenje materijalih rashoda, odnosno razlike troškova izmeĊu 

troškova smještaja i puta i troškova dnevnica koji su znatno veći u korist dnevnica.  

 

Ravnatelj Centra doc. dr. sc. Ante Nazor pojasnio je kako su troškovi smještaja znatno manji 

od troškova dnevnica službenih putovanja iz razloga što se vodi raĉuna o toj stavci u smislu 

uštede te se smještaj, kad je god to moguće, organizira privatno ili se koriste najjeftinija 

prenoćišta (hosteli. Osim toga, službena putovanja pokušavaju se spojiti, u smislu da se obavi 

više poslova (prikupljanje arhivskog gradiva, predavanja, okrugli stolovi, tribine i sl.) u 

jednom (višednevnom) službenom putovanju, sve iz razloga smanjivanja troškova prijevoza 

na službenim putovanjima, a ĉesto se u Zagreb vraća u kasnim noćnim satima da bi se uštedila 

sredstva za noćenje. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća postavio je pitanje jesu li svi projekti i programi prijavljeni na 

Ministarstvo kulture za 2014. ukljuĉeni u ovaj prijedlog Financijskog plana, na što je 

voditeljica Službe financijsko-knjigovodstvenih poslova, Iva Barišić odgovorila da su u 

Financijski plan ukljuĉeni svi prijavljeni projekti i programi Centra te da je Plan sastavljen u 

skladu s uputama Ministarstva kulture i predloženim pozicijama pojedinih programa u 

financijskim planovima. 

 

Osim toga, voditeljica Službe financijsko-knjigovodstvenih poslova napomenula je da Centar 

prati izvršenje Financijskog plana Centra kako bi se financijska sredstva koristila u okviru 

odobrenih sredstava, a takoĊer je navela da se po potrebi donosi rebalans Plana koji se potom 

objavljuje na web stranici Centra. 

 



Budući da nije bilo drugih primjedbi na Financijski plan za 2014. Upravno vijeće je 

jednoglasno usvojilo prijedlog Financijskog plana Centra za 2014.  

 

Ad.4. Predstavljanje radnika u upravljačkim tijelima  

 

Ilija Vuĉur, predstavnik zaposlenika Centra predložio je da se pošalje upit Vladi Republike 

Hrvatske i Ministarstvu kulture Republike Hrvatske, vezano za usklaĊivanje Zakona o 

Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata odnosno njegova 

Statuta sa Zakonom o radu, u smislu sudjelovanja zaposlenika u radu Upravnog vijeća Centra 

putem predstavnika zaposlenika. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća se složio da je dobro da u Upravnom vijeću sudjeluje 

predstavnik radnika, ali da to trenutno nije moguće jer sve ĉlanove imenuje Hrvatski Sabor te 

da je prvo potrebno izmijeniti zakon o Centru, jer prije izmjene zakona nije moguće mijenjati 

niti Statut Centra u dijelu koji se tiĉe broja i naĉina imenovanja ĉlanova Upravnog vijeća. 

TakoĊer je predložio da predstavnik zaposlenika u suradnji s ravnateljem Centra zatraži od 

Ministarstva kulture pokretanje procedure usklaĊivanja Zakona o radu i Zakona o Centru, a 

dok se izmjene ne dogode da se predstavnika zaposlenika redovito poziva na sjednice na 

kojima može davati svoja mišljenja, ali bez prava glasanja jer treutno nije ĉlan Upravnog 

vijeća.  

Prof. dr. sc. Damir Agiĉić se složio s prijedlogom da Upravno vijeće zatraži od Ministarstva 

kulture pokretanje procedure oko usklaĊivanja te je u cilju sudjelovanja i predstavnika 

zaposlenika Centra u radu Upravnog vijeća ovaj prijedlog jednoglasno usvojen. 

 

 

Ad.5. Razno 

 

Dr. sc. Filip Hameršak predložio je predsjedniku Upravnog vijeća i ravnatelju Centra da se na 

budućim sjednicama o važnim pitanjima vezanim za rad Centra ne odluĉuje pod toĉkom 

razno, kao što je primjerice bilo odluĉivanje o traženju mišljenja od strane nadležnih 

institucija o trajanju mandata ravnatelja, o kojem je bilo rijeĉi na prvoj sjednici pod toĉkom 

razno. TakoĊer je istakao kako će ĉlanovima Upravnog vijeća uputiti pismeno oĉitovanje o 

svom prijedlogu. 

 

Ravnatelj Centra dr. sc. Ante Nazor govorio je o problemima s kojima se Centar susretao te 

zatražio pomoć Upravnog vijeća da se zaustavi, kako je rekao, degradacija statusa Centra. 

Svoju tvrdnju potkrijepio je primjerima o izostavljanju radnog mjesta ravnatelja Centra iz 

ĉlanka 9., Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim 

službama (NN br. 25/2013., 72/2013., 151/2013.), pod nazivom Posebni nazivi radnih mjesta i 

koeficijenti složenosti poslova u ustanovama kulture. U popisu ustanova iz toĉke 1. položaji I. 

vrste gdje je do tada bilo poimeniĉno navedeno radno mjesto ravnatelja Hrvatskog 

memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata u toĉku 3. istog ĉlanka, pod radna 

mjesta ravnatelja ustanova kulture (koja nisu poimeniĉno navedena). Radno mjesto ravnatelja 

Centra do donošenja spomenute Uredbe bilo je poimeniĉno navedeno uz radna mjesta 

ravnatelja Hrvatskog narodnog kazališta Zagreb, Hrvatskog državnog arhiva, Hrvatskog 

restauratorskog zavoda i Hrvatskog audiovizualnog centra ĉime se isticao poseban, zakonski 

odreĊen, znaĉaj Centra, ali i uloga Domovinskog rata u hrvatskoj povijesti. Ravnatelj Centra 

doc. dr. sc. Ante Nazor zamolio je Upravno vijeće da zajedno dogovore razgovor u 

Ministarstvu kulture Republike Hrvatske vezanom za gore navedeno. 

 



Ĉedomir Višnjić napomenuo je kako razumije primjedbu ravnatelja Centra i da će svakako 

prenijeti, odnosno obavijestiti odgovarajuće osobe u Ministarstvu kulture Republike Hrvatske 

te je dodao kako smatra da bi razgovor bio potreban. 

 

Ivan Grujić rekao je kako smatra da Upravno vijeće treba zaštititi Centar te da oĉitovanje 

Ministarstva kulture treba zatražiti što prije, kako zamolba odnosno pitanje ravnatelja Centra 

ne bi ostalo neriješeno. 

 

Prof. dr. sc. Damir Agiĉić predložio je da Upravno vijeće donese zakljuĉak o upućivanju 

zamolbe Ministarstvu kulture za zakazivanjem sastanka kod ministrice ili druge nadležne 

osobe, vezano za prethodnu problematiku. 

 

Nakon rasprave Upravno vijeće je zakljuĉilo da će Upravno vijeće i ravnatelj Centra uputiti 

zamolbu za sastanak Ministarstvu kulture RH na kojem bi se razmotrilo pitanje pozicije 

ravnatelja Centra u Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u 

javnim službama. 

 

Sjednica je završena u 11.10 sati. 

 

 

  Zapisniĉar:       Predsjednik Upravnog vijeća: 

Indira Alpeza            Dr. sc Kruno Kardov 

 

 


