KATALOG INFORMACIJA
INSTITUTA ZA ARHEOLOGIJU
I.

UVOD

Katalog informacija Instituta za arheologiju ustrojen je sukladno Zakonu o pravu na
pristup informacijama („Narodne Novine“
br. 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11) radi
omogućavanja i osiguravanja prava na pristup informacijama svim domaćim i stranim
fizičkim i pravnim osobama (dalje: korisnik prava na informaciju) putem otvorenosti i
javnosti djelovanja Instituta za arheologiju (dalje: Institut), kao tijela javne vlasti čiji su
programi i djelovanje zakonom utvrđeni kao javni interes te se u cijelosti ili djelomično
financiraju iz državnog proračuna ili vlastitih sredstava Instituta.
Pravo na pristup informacijama ostvaruje se na načini u postupku utvrđenom Zakonom o
pravu na pristup informacijama, podzakonskim propisima donesenim na temelju navedenog
Zakona, kao i na temelju drugih zakona, podzakonskih propisa i općih akata.
Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika prava na informaciju na
traženje i dobivanje informacija i obvezu Instituta da omogući pristup zatraženoj informaciji i
redovito objavljuje informacije.
Informacija je napisani, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, magnetni, optički,
elektronički ili drugi zapis podataka u pojedinačnom predmetu koji čini sadržajnu cjelinu, a
koju posjeduje, stvara, raspolaže i nadzire Institut.
II.

OPĆI PODACI O INSTITUTU

Naziv tijela javne vlasti: Institut za arheologiju
Sjedište: Ljudevita Gaja 32, 10000 Zagreb
Ravnatelj: dr. sc. Marko Dizdar
Telefon: 01/6150-250
Telefaks: 01/6055-806
Internetske stranice: www.iarh.hr
Žiro račun: 2360000-1101355338
OIB: 59796264563
Matični broj poslovnog subjekta: 3937658
Matični broj subjekta upisa po trgovačkom sudu: 080344120
Šifra djelatnosti: istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim
znanostima 7220
Institut je osnovan radi ostvarivanja znanstvenih programa na polju arheologije koji su od
strateškoga interesa za Republiku Hrvatsku.
Rješenjem Ministarstva znanosti i tehnologije od 28. srpnja 1992. Institut je upisan u
Registar znanstvenoistraživačkih organizacija pod nazivom Institut za arheologiju u Zagrebu.
Kao znanstvenoistraživačka organizacija, postao je stupanjem na snagu Zakona o ustanovama
(«Narodne novine» broj 76/93.) javna ustanova nad kojom je Republika Hrvatska stekla
osnivačka prava.
Na temelju Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti («Narodne novine» br. 96/93.),
Rješenjem Ministarstva znanosti i tehnologije od 14. prosinca 1995., ustrojila ga je Vlada
Republike Hrvatske kao javni Institut pod imenom Institut za arheologiju čiji je osnivač
Republika Hrvatska.

Prava i dužnosti osnivača preuzima Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike
Hrvatske.
Osnovna je djelatnost Instituta znanstvena u području humanističkih znanosti u polju
arheologije, poglavito u granama prapovijesne, antičke i srednjovjekovne arheologije,
odnosno novovjekovne arheologije i pratećim disciplinama.
Djelatnost Instituta obuhvaća:


sustavna znanstvena, razvojna i visokostručna istraživanja u području
humanističkih znanosti u polju arheologije i to proučavanje prapovijesnog, antičkog
i srednjovjekovnog, odnosno novovjekovnog razvoja na ozemlju Republike
Hrvatske i na povijesnim prostorima Hrvata i njegovo interpretiranje unutar
europskog i svjetskog konteksta, poglavito istraživanjem izvorišta nacionalne
povijesti;



znanstvena istraživanja i razvojna istraživanja u srodnim poljima u znanstvenom
području humanističkih znanosti, kao i u područjima društvenih, biomedicinskih,
biotehničkih, prirodnih i tehničkih znanosti u okviru kolaborativnih znanstvenih
programa;



sustavno
objavljivanje rezultata znanstvenih,
razvojnih i visokostručnih
interdisciplinarnih istraživanja;
sustavno pribavljanje novih arheoloških izvora i informacija pomoću raznolikih
oblika arheološkog i interdisciplinarnog istraživanja na području Republike
Hrvatske i u međunarodnoj suradnji;









ekspertnu elaboraciju i vrednovanje izvorne građe u koju je uključena
dokumentacijska, interdisciplinarna laboratorijska i konzervatorska obrada i izrada
istraživačkih izvješća;
oblikovanje kompleksne slike arheološke topografije hrvatskog povijesnog prostora
u mikro i makro regijama Republike Hrvatske, odnosno u okviru međunarodne
suradnje;
organiziranje sustavnih arheoloških i interdisciplinarnih istraživanja na posebice
iskazljivim nalazištima u okviru Arheoloških parkova uz uključivanje znanstvenog
podmlatka iz Hrvatske i inozemstva;



razradu teorije i metodologije arheologije kao znanstvene discipline i njihovu
primjenu u okviru Arheološke škole u organizaciji i suradnji Instituta i obvezno
Sveučilišta u Zadru ili Zagrebu i ostalih srodnih znanstvenih ustanova u Republici
Hrvatskoj i inozemstvu;



koordinaciju i metodologijsko usmjeravanje programa arheoloških istraživanja u
Republici Hrvatskoj u cilju poštivanja međunarodnih konvencija i dogovora o
zaštiti arheološke baštine, uspostavljanja europskog kulturnog prostora i stvaranja
zajedničkog europskog istraživačkog prostora;
primjena zakonskih odredaba u svrhu održavanja inventara hrvatske arheološke
baštine i stvaranja arheoloških pričuva radi zaštite materijalnih dokaza koje će
istraživati budući naraštaji;





uvrštavanje hrvatske kulturne baštine u europski i svjetski kontekst, poglavito uz
predstavljanje hrvatskog arheološkog naslijeđa kao prvorazrednog segmenta
kulturno-povijesnog resursa;









poštivanje primjene visokih etičkih mjerila u arheološkim i komplementarnim
istraživanjima;
oblikovanje, ustroj i razrada ARHINDOKS-a (ARHeološkog INformatičkog
DOKumentacijskog Središta) kao središnje banke podataka o evidenciji arheoloških
nalazišta u Republici Hrvatskoj;
računalnu i srodnu djelatnost u svrhu razrade suvremene arheološke i
dokumentacijske infrastrukture Instituta preko lokalne mreže (ETERnet) i mrežnog
priključka na CARNet;
uspostavljanje arheološke i interdisciplinarne mreže znanstvenika iz Hrvatske i
inozemstva;
vođenje nakladničke djelatnosti na polju arheologije uz objelodanjivanje temeljnih
izvora i rezultata znanstvenoga rada, poglavito u obliku primarnih, odnosno
sekundarnih i tercijarnih publikacija te na mrežnoj stranici Instituta i hrvatske
znanstvene bibliografije Nacionalne i sveučilišne knjižnice;



suradnju pri znanstvenom osposobljavanju te održavanju i razvoju znanstvene
infrastrukture;



pružanje savjetničkih usluga, izradba elaborata i ekspertiza za potrebe osnivača i
drugih naručitelja, osobito u vezi sa statusom i položajem arheologije;



popularizaciju rezultata znanstvenih i stručnih arheoloških istraživanja u medijima i
na mrežnim stranicama Instituta;



knjižničarsko-dokumentacijsku djelatnost;



suradnju sa srodnim znanstvenim i visokoškolskim ustanovama u Hrvatskoj i
inozemstvu u provedbi znanstvenih istraživanja na polju arheologije te
interdisciplinarnih istraživanja na području humanističkih znanosti, odnosno na
ostalim područjima znanosti;



suradnju s visokim učilištima u izvođenju studijskih programa u preddiplomskom,
diplomskom i poslijediplomskom studiju u skladu sa Zakonom i potpisanim
ugovorima s visokim učilištima;



organizaciju međunarodnih i tuzemnih znanstvenih i stručnih skupova, kongresa,
simpozija, videokonferencija i radionica na polju arheologije;



organizaciju podružnica Instituta;



provedba dijela postupka izbora u znanstvena i suradnička zvanja, u skladu sa
Zakonom i ovim Statutom.

III.

POPIS INFORMACIJA

Institut omogućava i osigurava korisnicima pravo na pristup informacijama o:
-

općim aktima (Statut, pravilnici, poslovnici)
radu Upravnog i Znanstvenog vijeća (zapisnici sa sjednica, odluke, zaključci)
radu ravnatelja (odluke, izvješća i dr.)
troškovima rada i izvorima financiranja (financijski planovi i izvješća)
radu ARHINDOKS-a
dokumentaciji o provedbi postupaka javne nabave.

Sve informacije dostupne su svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama u
skladu s uvjetima i ograničenjima propisanim zakonu o pravu na pristup informacijama,
podzakonskim propisima donesenim na temelju navedenog Zakona, te drugim zakonima,
ostalim propisima i općim aktima.

IV.

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Institut upoznaje javnost o organizaciji i programu svoga rada te načinu obavljanja
poslova iz svoje djelatnosti pružanjem informacija putem sredstava javnog priopćavanja.
Pored navedenog, korisnici ostvaruju pravo na pristup informacijama podnošenjem usmenog
ili pismenog zahtjeva Institutu, odnosno službeniku za informiranje. Obrazac zahtjeva za
ostvarivanje prava na pristup informacijama dostupan je na www.iarh.hr.
Ukoliko je zahtjev podnesen u usmenom obliku, o tome će se sastaviti zapisnik, a ako je
podnesen putem telefona ili drugog komunikacijskog uređaja sastavit će se službena
zabilješka.
Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.
Institut omogućava pristup informacijama davanjem informacije korisniku koji je podnio
zahtjev na jedan od sljedećih načina:
neposrednim davanjem informacije,
davanjem informacije pisanim putem,
uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu
informaciju,
dostavljanjem preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.
Zahtjev se podnosi:
pisanim putem na adresu: Institut za arheologiju, Ljudevita Gaja 32, 10000 Zagreb
elektroničkom poštom na adresu ured.ravnatelja@iarh.hr
telefonom na broj: 01/6150-250
telefaksom na broj: 01/6055-806
Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se podnosi, podatke koji su
važni za prepoznavanje tražene informacije, ime , prezime i adresu odnosno naziv i sjedište
korisnika. Podnositelj zahtjeva može naznačiti način dostave informacije.
Institut vodi poseban službeni upisnik o zahtjevima, postupcima o odlukama o ostvarivanju
prava na pristup informacijama.

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi
u postupcima pred Institutom.
Institut ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva
u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije na način i u visini određenoj Kriterijima
za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. zakona o pravu na pristup
informacijama („Narodne Novine“ broj 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11).
Institut može uskratiti pristup informaciji u slučajevima propisanim odredbama Zakona o
pravu na pristup informacijama.

V.

ROKOVI OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Institut će podnositelju usmenog ili pisanog zahtjeva omogućiti pristup informaciji u roku
od petnaest dana od podnošenja zahtjeva.
U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva Institut će pozvati podnositelja zahtjeva da
ispravi u roku od tri dana. Ako se zahtjev ne ispuni na odgovarajući način, Institut će
rješenjem odbaciti zahtjev kao nerazumljiv ili nepotpun.
Ukoliko Institut ne posjeduje, ne raspolaže ili ne nadzire informaciju, a ima saznanja o
nadležnom tijelu, u roku od osam dana od dana zaprimanja zahtjeva ustupit će zahtjev tijelu
javne vlasti koji posjeduje, raspolaže ili nadzire informaciju, o čemu će obavijestiti
podnositelja zahtjeva. U tom slučaju, rokovi se računaju od dana kada je tijelo javne vlasti
primilo ustupljeni zahtjev.
Svi rokovi za ostvarivanje prava na pristup informacijama utvrđeni u Katalogu
informacija mogu se produžiti do trideset dana ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta
Instituta, ako je nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije i ako se
jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija. O razlozima za produljenje roka
Institut će obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku od osam dana.
Institut će odobriti zahtjev u slučajevima određenim Zakonom o pravu na pristup
informacijama.
Institut će obavijestiti podnositelja zahtjeva o dostupnosti informaciji na druge načine
u slučajevima predviđenim Zakonom o pravu na pristup informacijama.
O žalbama na rješenje Instituta odlučuje Agencija za zaštitu osobnih podataka kao
neovisno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama.
Protiv rješenja Agencije za zaštitu osobnih podataka može se pokrenuti upravni spor pred
Upravnim sudom Republike Hrvatske.

Ravnatelj Instituta za arheologiju:

dr. sc. Marko Dizdar

