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MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT 
ZAGREB, Trg maršala Tita 10 
 
MUO broj: 21/13-2016. 
Zagreb, 18. ožujka 2016. 
 

Z A P I S N I K 
 

s dvadesetosme sjednice Upravnog vijeća Muzeja za umjetnost i obrt  
održane 18. ožujka 2016. u 16:00 sati 

(skraćena verzija) 
 
 Prisutni: 
  - dr. sc. Zvonko Maković 
  - Laura Topolovšek 
  - dr. sc. Vanja Brdar Mustapić 
  - dr. sc. Arijana Koprčina 
  - Lada Bikić, tajnik MUO 
  -  Miroslav Gašparović, ravnatelj 
 
DNEVNI RED: 
1. Usvajanje zapisnika s 27. sjednice Upravnog vijeća održane 08. ožujka 2016. 
2. Odluka o angažiranju sredstava za postav izložbe Veličanstveni Vranyczanyjevi – umjetnički, 

povijesni i politički okvir života jedne obitelji 
3. Razno 
 
 
1. USVAJANJE ZAPISNIKA S 27. SJEDNICE UV MUO 
 
Zapisnik sa sjednice održane 08. ožujka 2016. jednoglasno je usvojen. 
 
2. ODLUKA O ANGAŽIRANJU SREDSTAVA ZA POSTAV IZLOŽBE VELIČANSTVENI VRANYCANYJEVI 

– UMJETNIČKI, POVIJESNI I POLITIČKI OKVIR ŽIVOTA JEDNE OBITELJI 
 
Sukladno zaključku s prethodne sjednice članovima MV predočena je dokumentacija o 
provedenom postupku nabave male vrijednosti zajedno sa zapisnikom o otvaranju, pregledu i 
ocjeni ponuda. 
Nakon uvida u dokumentaciju i ponude gospodarskih subjekata Upravno vijeće temeljem čl. 26. 
st. 1. t. 4. al. 4. Statuta MUO od 18.02. 2016. suglasno je s ocjenom ovlaštenih predstavnika 
MUO u ovom postupku nabave „bagatelne“ vrijednosti da je ponuda ponuditelja Šesnić & 
Turković .o.o., Zagreb, Ulica grada Mainza 3 najpovoljnija s cijenom ponude od 57.762,50 kn za 
uslugu izrade idejnog i izvedbenog rješenja oblikovanja postava izložbe Veličanstveni 
Vranyczanyjevi – umjetnički, povijesni i politički okvir života jedne obitelji, te sukladno čl. 26. st. 
1. t. 4. al. 4. Statuta MUO od 08.03. 2016. donosi odluku da Muzej s odabranim ponuditeljem za 
ponuđeni iznos zaključi ugovor. 
 
3. RAZNO 
a) Izjava o nepostojanju sukoba interesa 
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Sukladno odredbi čl. 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) predsjednik 
Muzejskog vijeća potpisuje izjavu o nepostojanju sukoba interesa (sukob interesa postoji ako 
predstavnik Muzeja: ravnatelj, član MV ili ovlašteni predstavnici Muzeja u pojedinom postupku 
javne nabave ili druge osobe koje imaju utjecaj na odlučivanje naručitelja odnosno Muzeja u 
pojedinom postupku javne nabave). 
 
 
Sjednica je zaključena u 16:50 sati. 
 
 
Zapisnik vodila:     Predsjednik Upravnog vijeća MUO: 
v.r. Lada Bikić      v.r. 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 
 


