ZAPISNIK
3. sjednice Upravnog vije6a Driavnog arhiva u Osijeku (dalje u tekstu: UV DAOS),

odriane elektronidkim putem
dana 27. prosinca 2019. s poietkom u 12 sati

SUDJELOVALI .LANOVI UPRAVNOG VUECA:

dr. sc. Jozo lvanovii, predsjednik
dr. sc. Domagoj Tomas, ilan
Dario Mlinarevii, tlan
Petar Elez, dlan
ODSUTNI EMruOVI UPRAVNOG VIJECA:

Sandra Filipovii, dlan, opravdano je bila sprijedena dostaviti svoje-odgovor u zadanom roku
OSTALI NAZO.NI:

dr. sc. DraZen Ku5en, ravnatelj DrZavnog arhiva u Osijeku
ZAPISNI.AR:

Dubravka FarkaS, tajnica DrZavnog arhiva u Osijeku
Dr. sc. Jozo lvanovii, predsjednik Upravnogvijeia, sukladno moguinostima iz dl.8, st.3.

ist.5.

Poslovnika o radu UV DAOS uputio je dana 24. prosinca 2019. poziv za elektronidku sjednicu
Upravnog vijeia Driavnog arhiva u Osijeku, koja ie se odrZati putem e- poSte 27. prosinca - i tom
prilikom predloZio
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4.

je slijedeii dnevni

Prihva6anje Zapisnika

s

red:

2. sjednice Upravnog vijeda od 24. svibnja 2019. godine

Usvajanje predloienog Dnevnog reda
Odluka o ispravku knjiienja iz razdoblja 20L2. godine do 20L7. godine
Dono5enje Financijskog plana DAOS za 2O20. godinu,

dostave odgovora e-poitom za svaku todku dnevnog reda rijedju: ZA / PROTIV
SUZDRZAN do 27 . prosinca 2019. do 12 sati.
sa zamolbom

/

odgovori detiri dlana Upravnog vijeia na sve detiri
5. tlan UV Sandra Filipovii opravdano bila sprijedena
dostaviti svoj e-odgovor na vrijeme, alise telefonski pozitivno oditovala.
U ostavljenom roku pristigli su pozitivni

predloZene todke dnevnog reda, dok

je

Ad.1.
Kako nije bilo primjedbi na zapisnik sa pro5le sjednice,

Zakljuiak je:
Jednoglasno je usvojen Zapisnik
svibnja 2019. godine

s 2. sjednice Upravnog vijeia Driavnog arhiva

u Osijeku od 24

Ad.2.
Kako nije bilo izmjena ili dopuna predloZenog Dnevnog reda,
Zakljutak je

:

Predloieni Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad.3.
reda dostavljena je Odluko o isprovku knjiZenjo iz rozdoblja 2012. godine do
2017. godine uz pripadajude materijale. Kako nije bilo primjedbi,
Uz 3. todku dnevnog

Odluka:
Jednoglasno se usvaja ispravak knjiienja iz razdoblja 201.2. godine do 2017. godine

Ad.4.
Kako nije bilo

primjedbi na dostavljeni materijal

za 4" t" dnevnog reda,

Odluka:
Jednoglasno se usvaja Financijski plan Driavnog arhiva u Osijeku za2O2O. godinu

Pristigli elektronidki odgovori dlanova Upravnog vijeia DAOS sastavni su dio ovog Zapisnika.

Zavr5eno u 12:35 sati.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJECA DAOS:

Zapisnidar
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Dubravka Farkai
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dr.sc.」 ozo lvanoviこ

