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MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT 
ZAGREB, Trg maršala Tita 10 
 
MUO broj: 21/2-2016. 
Zagreb, 07. siječnja 2016. 
 

Z A P I S N I K 
 

s dvadesettreće sjednice Upravnog vijeća Muzeja za umjetnost i obrt  
održane 07. siječnja 2016. u 12:00 sati 

(skraćena verzija) 
 
 Prisutni: 
  - dr. sc. Zvonko Maković 
  - Ljiljana Ivković 
  - Laura Topolovšek 
  - Zoran Svrtan 
  - Koraljka Vlajo 
  - Lada Bikić, tajnik MUO 
 Odsutna: Laura Topolovšek 
 
DNEVNI RED: 
1. Usvajanje zapisnika s 22. sjednice Upravnog vijeća održane 18. prosinca 2015. 
2. Sklapanje ugovora o radu za rad na radnom mjestu kustosa u zbirci i radnom mjestu 

voditelja službe prodaje 
3.  Problematika zakupa poslovnog prostora 
4.  Razno 
 
1. USVAJANJE ZAPISNIKA S 22. SJEDNICE UV MUO 
Zapisnik sa sjednice održane 18. prosinca 2015. jednoglasno je usvojen. 
 
2. SKLAPANJE UGOVORA O RADU ZA RAD NA RADNOM MJESTU KUSTOSA U ZBIRCI I RADNOM 

MJESTU VODITELJA SLUŽBE PRODAJE 
 
Ravnatelj izvješćuje Upravno vijeće da je Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport dao 
suglasnost 11.11. 2015. (klasa: 612-01/15-01/58; ur.broj: 251-10-41-15/10) za popunjavanje 
radnog mjesta kustosa u zbirci, nakon odlaska dr.sc. Nele Tarbuk u starosnu mirovinu te za 
popunjavanje radnog mjesta voditelja službe prodaje, nakon odlaska Dubravke Hrs također, u 
starosnu mirovinu. Po objavljenoj potrebi Zavodu za zapošljavanje 14.12. 2015. ravnatelj predlaže 
da se s P. M., koja je u MUO završila program stručnog osposobljavanja za zvanje kustos te 14 
mjeseci radila na EU projektu Partage+ i Athena+ zaključi ugovor o radu. Na radno mjesto voditelja 
službe prodaje predlaže M. L., stručnom prvostupnicom ekonomije. 
 
Upravno vijeće suglasno je da se ugovor o radu za rad na radnom mjestu kustosa u zbirci zaključi 
s P.M., mag. edukacije povijesti umjetnosti i mag. povijesti umjetnosti i prvostupnicom 
engleskog jezika i književnosti iz Zagreba. 
 
Upravno vijeće suglasno je da se ugovor o radu za rad na radnom mjestu voditelja službe 
prodaje zaključi s M. L., stručnom prvostupnicom ekonomije iz Zagreba. 
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3. PROBLEMATIKA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA 
 
Vezano za zaključak s prethodne sjednice ravnatelj informira Upravno vijeće da je Ugostiteljstvu 
OPUS d.o.o. 30.12. 2015. preporučenom pošiljkom s povratnicom upućena opomena o dospjelim 
obvezama s naslova zakupnine u ukupnom iznosu od 77.437,50 kn. Neposredno prije ove sjednice 
u izvodu PBZ računa MUO vidljivo je da je zakupnik 05.01. 2015. izvršio uplatu iznosa od 51.187,50 
kn, tako da trenutno dug iznosi 26.250,00 kn, u koji iznos nije uračunata zakupnina za siječanj 
2016. 
 
Upravno vijeće prima na znanje podmirenja dijela dugovanja s naslova zakupnine i predlaže da 
se stanje dugovanja kontinuirano prati. 
 
 
Sjednica je zaključena u 12:45 sati. 
 
Zapisnik vodila:     Predsjednik Upravnog vijeća MUO: 
Lada Bikić      dr. sc. Zvonko Maković 
 
 
 
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama za detaljnije informacije o pojedinim 
točkama dnevnog reda održane sjednice Upravnog vijeća Muzeja molimo da se obratite 
službeniku za informiranje Muzeja za umjetnost i obrt Antoniji Dejanović. 
Broj telefona službenika za informiranje je: 
01/4882 139 


