MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT
ZAGREB, Trg maršala Tita 10
MUO broj: 54/7-2015.
Zagreb, 07. travnja 2015.

ZAPISNIK
s trinaeste sjednice Upravnog vijeća Muzeja za umjetnost i obrt
održane 07. travnja 2015. u 13:30 sati
(skraćena verzija)
Prisutni:
-

-

1.
2.
3.
4.
5.

1.

dr.sc. Zvonko Maković
Ljiljana Ivković
Laura Topolovšek
dr. sc. Nela Tarbuk
Koraljka Vlajo
Miroslav Gašparović, ravnatelj MUO
Lada Bikić, tajnik MUO

Dnevni red:
Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Upravnog vijeća održane 03. ožujka 2015.
Izvješće Državnog ureda za reviziju
Utvrđivanje prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu
o radu od 24.07., 19.12. 2014. i 03.03. 2015.
Donacija Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH
Razno

USVAJANJE ZAPISNIKA S 12. SJEDNICE UV MUO

Zapisnik s prethodne sjednice održane 03. ožujka 2015. jednoglasno je usvojen.
2.

IZVJEŠĆE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU

Ravnatelj ukratko obrazlaže izvješće Državnog ureda za reviziju koji je obavio nadzor nad
financijskim poslovanjem muzeja u 2013. godini, a koji je trajao od listopada 2014. do kraja
prosinca 2014.
S ciljem izvršenja naloga i preporuka navedenih u Izvješću MUO je obvezan u roku od 60 dana od
primitka Izvješća dostaviti Plan provedbe naloga i preporuka Državnom uredu za reviziju. Ravnatelj
ističe da će sve primjedbe i naloge izvršiti prema danim uputama.
Upravno vijeće primilo je na znanje prethodno spomenuto.
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3. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
RADU OD 24.07., 19.12. 2014. i 03.03. 2015.

PRAVILNIKA O

Obzirom na primjedbe Državnog ureda za reviziju i iskazanog mišljenja, radi otklanjanja budućih
nepravilnosti ravnatelj predlaže donošenje izmjena i dopuna Pravilnika o radu MUO od 24.07. '14.,
19.12.'14. i 03.03. '14.
Upravno vijeće prihvaća prijedlog ravnatelja te utvrđuje tekst prijedloga Pravilnika o izmjenama
i dopunama Pravilnika o radu, koji se prilaže ovom zapisniku u prilogu, te se on ima proslijediti
sindikalnom povjereniku na očitovanje.
4.

DONACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA RH

Upravno vijeće je prethodno putem e-pošte informirano o ponudi donacije Ministarstva vanjskih i
europskih poslova RH Muzeju za umjetnost i obrt koja se sastoji u 11 panela portugalskih azulejo
pločica iz 18. stoljeća iz objekta Veleposlanstva RH u Lisabonu. Ravnatelj ističe da je trošak
skidanja, označavanja i pakiranja pločica 5.817,50 eura, a koje bi muzej, obzirom na ovako vrijednu
donaciju, mogao podmiriti iz vlastitih prihoda.
Upravno vijeće prihvaća prijedlog ravnatelja da se trošak skidanja i pakiranja ove vrijedne
donacije od 5.817,50 eura u protuvrijednosti u kn podmiri iz vlastitih prihoda.

Sjednica je zaključena u 14:55 sati.

Zapisnik vodila:
Lada Bikić

Predsjednik Upravnog vijeća MUO:
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
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