MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT
ZAGREB, Trg maršala Tita 10
MUO broj: 21/23-2016.
Zagreb, 10. listopada 2016.
ZAPISNIK
s tridesetdruge sjednice Upravnog vijeda Muzeja za umjetnost i obrt
održane 10. listopada 2016. u 16:00 sati
(skradena verzija)
Prisutni:
-

dr. sc. Zvonko Makovid
Ljiljana Ivkovid
Laura Topolovšek
dr. sc. Vanja Brdar Mustapid
dr. sc. Arijana Koprčina
Lada Bikid, tajnik MUO
Miroslav Gašparovid, ravnatelj MUO

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Usvajanje zapisnika s 31. sjednice Upravnog vijeda održane 25. kolovoza 2016.
Donošenje Pravilnika o radu MUO
Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada
MUO
Prijedlog Financijskog plana za 2017. i projekcija plana za 2018. i 2019.
Popunjavanje radnog mjesta muzejskog tehničara-pripravnika, električara
Problematika zakupa poslovnog prostora

1.
USVAJANJE ZAPISNIKA S 31. SJEDNICE UV MUO
Zapisnik sa sjednice održane 25. kolovoza 2016. jednoglasno je usvojen.

2.
DONOŠENJE PRAVILNIKA O RADU MUO
Muzejsko vijede utvrđuje tekst novog Pravilnika o radu koji je sukladan tekstu Prijedloga
pravilnika o radu dostavljen sindikalnom povjereniku na očitovanje 05. rujna 2016. te donosi
Pravilnik o radu koji se ima objaviti na oglasnoj ploči MUO.

3.

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM
USTROJU I NAČINU RADA MUO

Ravnatelj informira vijede o potrebi popunjavanja radnog mjesta kustosa za izložbenu djelatnost
unutar zaposlenih u muzeju, stoga predlaže izmjene članka 10. točke 4. u odnosu na uvjete koje
treba zaposlenik ispunjavati za rad na tom radnom mjestu.
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Muzejsko vijede jednoglasno donosi odluku kojom utvrđuje tekst Pravilnika o izmjenama i
dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i organizaciji rada, kako slijedi:
Na temelju članka 26. Statuta Muzeja za umjetnost i obrt (dalje: Muzej), Zagreb, Trg
maršala Tita 10 od 08. ožujka 2016. Muzejsko vijede Muzeja, nakon savjetovanja sa sindikalnim
povjerenikom u smislu članka 150. Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14), na sjednici održanoj
_______ 2016. donijelo je

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA UNUTARNJEM USTROJU I NAČINU RADA
MUZEJA ZA UMJETNOST I OBRT
Članak 1.
U članku 10. točki 4. pod naslovom KUSTOS ZA IZLOŽBENU DJELATNOST mijenjaju se
uvjeti ovog radnog mjesta, tako da oni glase:
Uvjeti:

- diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni
studij ili specijalistički diplomski studij odnosno VSS sukladno propisima koji
su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i
visokom obrazovanju, područje: povijest umjetnosti, dizajn, muzeologija,
mediji i komunikacije, menadžment i produkcija u kulturi
-

položen stručni ispit za zvanje kustosa,
znanje engleskog i najmanje jednog svjetskog jezika,
znanje rada na PC-u u Windows radnoj okolini
Članak 2.

Ovaj pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada
Muzeja objavljuje se na oglasnoj ploči Muzeja, a stupa na snagu osmog dana od dana objave na
oglasnoj ploči Muzeja.
Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada
Muzeja dostavlja se članovima zaposleničkog vijeda odnosno sindikalnom povjereniku Muzeja.
Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama ima se sukladno članku 153. st. 3., a u vezi s člankom
150. Zakona o radu uputiti sindikalnom povjereniku MUO radi davanja prijedloga i primjedbi.

4. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. i 2019.
Prema dopisu Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport od 19. rujna o. g. MUO je u obvezi
izraditi prijedlog financijskog plana za 2017. i projekciju plana za 2018. i 2019. Voditeljica
računovodstva obrazlaže izrađeni Prijedlog plana za 2017., koji se prilaže ovom zapisniku u prilogu.
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Muzejsko vijede prihvada prijedlog Financijskog plana za 2017. te projekcije plana za 2018. i
2019.

5. POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA MUZEJSKOG TEHNIČARA-PRIPRAVNIKA, ELEKTRIČARA
Ravnatelj izvješduje da je uz prethodno dobivenu suglasnost Grada od 28.06. 2016. (klasa. 61201/15-00/219; ur.br: 251-10-21/14-16-15) raspisana potreba HZZ-u za radom muzejskog
tehničara-pripravnika, električara na neodređeno vrijeme, te da je ugovor o radu potpisan s B.D.,
elektrotehničarem specijalistom, nakon što je dobio Uvjerenje specijaliste medicine rada o
zdravstvenoj sposobnosti obzirom da su poslovi radnog mjesta muzejskog tehničara električara,
sukladno Procjeni opasnosti vezanoj za primjenu odredbi Zakona o zaštiti na radu, određeni kao
poslovi s posebnim uvjetima rada. Ravnatelj ujedno ističe da je prilikom donošenja odluke o izboru
primijenjena odredba članka 35. Zakona o pravima branitelja iz Domovinskog rata i čl. njihovih
obitelji.

6. PROBLEMATIKA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA
Predsjednik MV izvješduje o dopisu Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti i dizajna od
23.09. 2016. i molbi da se direktoru zakupnika poslovnog prostora MUO naloži nabava kontejnera
za odlaganje otpada, obzirom da isi odlaže otpad kontejnere škole.
Upravno vijede zatražit de dopisom od direktora Ugostiteljstva OPUS d.o.o. hitnu nabavku
kontejnera za odlaganje komunalnog otpada, te o poduzetom izvijestiti Školski odbor ŠPUD.
Muzejsko vijede također de opomenuti zakupnika na obvezu podmirenja dospjelog dugovanja s
naslova zakupnine.
Sjednica je zaključena u 17:15 sati.
Zapisnik vodila:

Predsjednik Muzejskog vijeda MUO:

v.r. Lada Bikid

v.r. dr. sc. Zvonko Makovid

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
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