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MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT 
ZAGREB, Trg maršala Tita 10 
 
MUO broj: 21/28-2016. 
Zagreb, 21. studenog 2016. 
 

Z A P I S N I K 
 

s tridesettreda sjednice Upravnog vijeda Muzeja za umjetnost i obrt  
održane 21. studenog 2016. u 12:30 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. Usvajanje zapisnika s 32. sjednice Upravnog vijeda održane 10. listopada 2016. 
2. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu 

rada MUO 
3. Prijedlog 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu 

rada MUO 
4. Problematika zakupa poslovnog prostora 
5. Razno 
 
 
1.  USVAJANJE ZAPISNIKA S 32. SJEDNICE UV MUO 
Zapisnik sa sjednice održane 10. listopada 2016. jednoglasno je usvojen. 
 
 
2. DONOŠENJE PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM 

USTROJU I NAČINU RADA MUO 
Tajnica Muzeja izvješduje Muzejsko vijede da je Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada MUO uručen sindikalnom povjereniku MUO 11. 
listopada 2016., te da se na isti nije očitovao pismenim putem 18.10. 2016. te putem elektronske 
pošte 09. studenog 2016., koja se prilažu ovom zapisniku u prilogu. 

 
Muzejsko vijede utvrđuje tekst Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem 
ustroju i načinu rada MUO od 17. veljače 2016., a koji je sukladan tekstu istoga dostavljen 
sindikalnom povjereniku na očitovanje 11. listopada 2016. te donosi Pravilnik o izmjenama i 
dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada MUO koji se ima objaviti na oglasnoj 
ploči MUO. 
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3. PRIJEDLOG 2. PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM 

USTROJU I NAČINU RADA MUO 
Ravnatelj informira vijede o potrebi korekcije pojedinih zaduženja u opisima poslova radnih mjesta 
voditelja odjela za marketing i veze s javnošdu, stručnog suradnika za marketing te potrebi 
korekcije i opisa poslova radnog mjesta informatora, stoga predlaže izmjene članka 15. točke 1., 2.  
i 6. Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada MUO 
 
Muzejsko vijede nakon uvida u prijedloge izmjena i dopuna s četiri glasa za i jedan suzdržani 
donosi odluku kojom utvrđuje tekst 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
unutarnjem ustroju i organizaciji rada,koji se prilaže zapisniku u prilogu. 
Ovaj 2. 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. PROBLEMATIKA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA 
Upravno vijede donosi zaključak da se zakupnika dopisom podsjeti na istek ugovora o zakupu 
sredinom 2017. godine i obvezu pridržavanja obveza iz ugovora, kao i na obvezu podmirenja 
tekudeg dugovanja. 
 
 
5. RAZNO 
5.1. PROMJENA U PRIJEDLOGU PROGRAMA RADA MUO ZA 2017. GODINU 
Muzejsko vijede suglasno je s prijedlogom da se u Prijedlog programa rada MUO uvrsti izložba s 
radovima Tiepola, a da se izložba „Nove tendencije“ isključi iz prijedloga. 
 
5.2. NAJAVA PODNOŠENJA PRIJEDLOGA ZA RAZRJEŠENJE DUŽNOSTI ČLANA MV MUO 
Predsjednik Muzejskog vijeda dr. sc. Zvonko Makovid izjavljuje da de radi angažmana u projektu 
MUO Zlatne 60-e kao autora koncepcije izložbe i sudjelovanja u njezinoj realizaciji biti u sukobu 
interesa ukoliko ostane član i predsjednik MV MUO, te de zatražiti razrješenje od gradonačelnika 
Grada Zagreba, koji ga je imenovao  19. studenog 2013. na vrijeme od četiri godine. 
 
Sukladno čl. 22. Poslovnika o radu MV MUO do donošenja odluke gradonačelnika Grada Zagreba 
o razrješenju dr. sc. Zvonko Makovid sudjelovati de i nadalje u radu Muzejskog vijeda MUO. 
 
Sjednica je zaključena u 13:10 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 


