MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT
ZAGREB, Trg maršala Tita 10
MUO broj: 64/11-2014.
Zagreb, 16. srpnja 2014.

ZAPISNIK
sa šeste sjednice Upravnog vijeća Muzeja za umjetnost i obrt
održane 16. srpnja 2014. u 11 sati
Prisutni:
-

1.

dr.sc. Zvonko Maković
Laura Topolovšek
Ljiljana Ivković
Nela Tarbuk
Vesna Ledić, pomoćnica ravnatelja za management i voditeljica
odjela marketinga i PR-a MUO
Snježana Jelovac, administrator MUO

Dnevni red:
Utvrđivanje prijedloga Pravilnika o radu Muzeja za umjetnost i obrt

1. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O RADU MUO
Sukladno dopisu Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport od 11. srpnja o.g.
(klasa: 612-01/14-01/153, urbroj: 251-10-44-14-1), a radi prestanka važenja (01.07.
2014.) Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba (Sl.
glasnik Grada Zagreba br. 12/10, 12/11, 1/12, 10/12, 4/13 i 5/14) i osiguravanja
kontinuiranog obavljanja djelatnosti Muzeja i ostvarivanja materijalnih prava
zaposlenika MUO ukazuje se neophodnim donošenje novog Pravilnika o radu u
kojem su ugrađene, među ostalim, odredbe o plaćama i naknadama zaposlenika te
odredbe o drugim materijalnim pravima, ističe pomoćnica ravnatelja MUO.
Nakon uvida u cjelokupni materijal prijedloga Pravilnika, koji su članovi
dobili s pozivom na ovu sjednicu putem maila, Upravno vijeće donosi
Prijedlog pravilnika o radu, koji tekst se prilaže ovom zapisniku u prilogu, a
koji se ima uputiti odmah sindikalnom povjereniku MUO radi očitovanja o
Prijedlogu Pravilnika sukladno čl. 152. st. 3., a u vezi s čl. 134. Zakona o radu,
te se za 24. srpnja 2014. u 12:00 sati zakazuje sljedeća sjednica Upravnog
vijeća na kojoj će se utvrditi konačni tekst i donijeti Pravilnik o radu.

Sjednica je zaključena u 11:40 sati.

Zapisnik vodila:
Snježana Jelovac

Predsjednik Upravnog vijeća MUO:
dr. sc. Zvonko Maković
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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
Ladi Bikić.
Broj telefona službenika za informiranje je:
01/4882 119
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