Na temelju članka 18. Statuta Državnog arhiva u Pazinu (dalje: DAPA),
ravnatelj DAPA dana 2. ožujka 2010. godine donosi sljedeći

KUĆNI RED
DRŽAVNOG ARHIVA U PAZINU
I.
Državni arhiv u Pazinu je javna ustanova kulture u kojoj građani mogu
koristiti čitaonicu i knjižnicu za istraživačke, znanstvene i osobne potrebe, a na
temelju arhivskog gradiva pohranjenog u fundusu DAPA, odnosno knjiga u
stručnoj knjižnici DAPA.
Građani mogu dobiti uvjerenja, preslike ili prijepise određenih
dokumenata pohranjenih u fundusu DAPA na način kako je utvrđeno pozitivnim
propisima Republike Hrvatske.
II.
DAPA je za stranke otvoren od ponedjeljka do petka od 8.00 do 14.00
sati, a srijedom od 8.00 do 18.00 sati.
DAPA ne radi subotom, nedjeljom i državnim praznicima.
III.
Stranke su dužne prijaviti svoj ulazak u zgradu DAPA u prijemnoj
kancelariji. Ukoliko se stranka ne javi u prijemnu kancelariju, njezin posjet
prijavljuje voditelj odjela u koji je stranka došla.
Stranke su dužne poštivati odredbe kućnog reda i ostalih općih akata
DAPA čime se osigurava nesmetani rad ustanove i drugih korisnika.
IV.
Za rad u čitaonici korisnici arhivskog i knjižnog gradiva javljaju se
zaduženom djelatniku za rad u čitaonici koji vrši evidenciju korisnika.
V.
Strankama je zabranjeno:
- samovoljno odlaženje u spremišta i uredske prostorije DAPA,
- preglasno pričanje, okupljanje i ponašanje koje izlazi iz okvira
uobičajenog uljudnog ponašanja u javnim ustanovama,

- ometanje rada drugih stranaka i djelatnika DAPA.
Stranci koja se ne pridržava odredbi Kućnog reda i ostalih općih akata
DAPA uskratit će se daljnje zadržavanje u zgradi DAPA.
VI.
Posjete grupa učenika, studenata i građana moguće su uz prethodnu
najavu i dobiveno odobrenje ravnatelja.
VII.
Ovaj kućni red stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na
oglasnom mjestu u DAPA, a primjenjuje se od 12. ožujka 2010. godine.
Stupanjem ovog Kućnog reda DAPA stavlja se izvan snage Kućni red
DAPA, klasa: 030-01/07-01/02, urbroj: 2163-56-07-01-01 od 12. listopada
2007. godine.
Kućni red drži se na javnom mjestu u DAPA kako bi bio dostupan svim
strankama i djelatnicima DAPA.

Ravnatelj:
_________________
mr. sc. Elvis Orbanić
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Pazin, 02. ožujka 2010. godine

