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MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT 
ZAGREB, Trg maršala Tita 10 
 
MUO broj: 21/19-2016. 
Zagreb, 05. srpnja 2016. 
 

Z A P I S N I K 
 

s tridesete sjednice Upravnog vijeća Muzeja za umjetnost i obrt  
održane 05. srpnja 2016. u 16:00 sati 

(skraćena verzija) 
 
 Prisutni: 
  - dr. sc. Zvonko Maković 
  - Ljiljana Ivković 
  - Laura Topolovšek 
  - dr. sc. Vanja Brdar Mustapić 
  - dr. sc. Arijana Koprčina 
  - Lada Bikić, tajnik MUO 
  -  Miroslav Gašparović, ravnatelj 
 
 
DNEVNI RED: 
 
1. Usvajanje zapisnika s 29. sjednice Upravnog vijeća održane 06. svibnja 2016. 
2. Problematika zakupa poslovnog prostora 
3. Razno 
 
 
1. USVAJANJE ZAPISNIKA S 29. SJEDNICE UV MUO 
 
Zapisnik sa sjednice održane 06. svibnja 2016. jednoglasno je usvojen. 
 
2. PROBLEMATIKA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA 
 
Predsjednik Muzejskog vijeća informira o izvanrednom otkazivanju otvaranja Ljetnih noći Teatra 
EXIT, koje su u sklopu projekta Grada Zagreba ZG KUL, na prostoru sjevernog dvorišta Muzeja za 
umjetnost i obrt najavljenih za 28.06. 2016. u 21 sat uz predstavu Čarobnjak u izvedbi Narodnog 
pozorišta Sombor iz R Srbije, a zbog organiziranja domjenka za 300 uzvanika povodom promocije 
jednog CD-a na prostoru južnog dvorišta Muzeja koje je dano u zakup tvrtki Ugostiteljstvo Opus 
d.o.o., zastupana po direktoru Ivanu Šućuru, koji je Muzej za umjetnost i obrt jednostrano 
obavijestio dva dana prije spomenutog otvorenja. Uslijed prisustva velikog broja uzvanika na 
prostoru južne terase, bilo je onemogućeno odvijanje svečanosti otvorenja Ljetnih noći, a posebice 
odvijanja kazališne predstave, stoga je otvorenje i predstava dislocirana istoga dana u zatvoreni 
prostor Teatra EXIT u Ilici. Uslijed promjene mjesta održavanja svečanosti i kazališne predstave 
došlo je do negodovanja i pritužbi pozvanih uzvanika i publike, te je zakupnik poslovnog prostora, 
bez dogovora s predstavnicima Muzeja i Teatra EXIT, svojim postupkom njima nanio štetu i 
prouzročio neugodnosti. 
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Upravno vijeće zaključuje da je nesporno da je spomenuti događaj suprotan interesima grada i 
Muzeja te da je preseljenjem otvorenja zakazane svečanosti i predstave napravljena šteta radi 
negodovanja i brojnih pritužbi gledatelja, te traži da se buduće aktivnosti na sjevernom i južnom 
dvorištu i njihovi termini usklađuju i definiraju ugovorom između Muzeja i zakupoprimca, kao i 
da se zakupoprimcu uputi pisano očitovanje Muzejsko vijeća u vezi s ovim događajem i 
pridržavanjem već dogovorenih protokola, kao i odredbi zaključenog ugovora o zakupu 
poslovnog prostora. 
 
 
3. RAZNO 
a) Suglasnost Grada Zagreba, Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport za sklapanje 
ugovora o radu na radnom mjestu muzejskog knjižničara i radnom mjestu muzejskog tehničara – 
domara. 
Slijedom suglasnosti raspisati će se natječaj za izbor kandidata za navedena upražnjena radna 
mjesta. 
 
b) Raskid ugovora o o davanju na korištenje stana u Zbirci Anke Gvozdanović u Visokoj 8 
Sukladno poslovnom uvjetovanom otkazu dosadašnjem zaposleniku Antunu Brkiću od 01.02. 2016. 
(MUO broj: 31/4) i Ugovoru od 28.02. 2014. (MUO broj: 38/11) te anexu od 03.10. 2014. (MUO 
broj: 38/30) raskinut je ugovor kojim je A.B. dat na korištenje stan u prizemnom dijelu zgrade 
Zbirke Anke Gvozdanović u Visokoj 8, te je izvršena primopredaja 30.06. 2016.  
 
c) Obveza podnošenja financijskog izvješća proračunskih korisnika za razdoblje od 01.01. do 
30.06. 2016. 
Ravnatelj izvješćuje da je Muzej u obvezi do 11. srpnja 2016. sukladno Pravilniku o financijskom 
izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15 i 135/15) sastaviti i predočiti 
financijsko izvješće za obračunsko razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. Sukladno 
Statutarnim ovlastima ravnatelj predlaže da se Muzejskom vijeću dostavljeni do navedenog roka 
financijsko izvješće putem elektronske pošte radi davanja svoje suglasnosti na isto. 
 
Muzejsko vijeće suglasno je s prijedlogom ravnatelja. 
 
 
Sjednica je zaključena u 18:00 sati. 
 
Zapisnik vodila:     Predsjednik Muzejskog vijeća MUO: 
 
v.r. Lada Bikić      v.r. dr. sc. Zvonko Maković 


