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MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT 
ZAGREB, Trg maršala Tita 10 
 
MUO broj: 54/9-2015. 
Zagreb, 27. travnja 2015. 
 
 

Z A P I S N I K 
 

s četrnaeste sjednice Upravnog vijeća Muzeja za umjetnost i obrt  
održane 27. travnja 2015. u 13:10 sati 

(skraćena verzija) 
 

 Prisutni: 
  - dr.sc. Zvonko Maković 
   Ljiljana Ivković 
  - dr. sc. Nela Tarbuk 
  - Koraljka Vlajo 
  - Miroslav Gašparović, ravnatelj MUO 
  - Biserka ferčec, voditeljica računovodstva MUO 
  - Lada Bikić, tajnik MUO 
 
 
 Dnevni red: 
1. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Upravnog vijeća održane 07. travnja 2015. 
2. Donošenje Financijskog plana MUO za 2015. godinu 
3. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu od 24.07.,  19.12. 
2014. i 03.03. 2015. 
4. Natječaj za imenovanje ravnatelja Muzeja za umjetnost i obrt 
5. Donošenje pročišćenog teksta Statuta Muzeja za umjetnost i obrt 
6. Nabava usluga osiguranja za razdoblje od dvije godine, suglasnost 
 
 
1. USVAJANJE ZAPISNIKA S 13. SJEDNICE UV MUO 
 
Zapisnik s prethodne sjednice održane 07. travnja 2015. jednoglasno je usvojen. 
 
 
2. DONOŠENJE FINANCIJSKOG PLANA MUO ZA 2015. GODINU 
 
Sukladno traženju Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport od 13.04. 2015. (klasa: 612-
01/15-001-60; ur.br.: 251-10-41-15-1) izrađen je prijedlog Financijskog plana Muzeja za umjetnost 
i obrt za 2015. godinu, a koji prema odredbama Statuta donosi Upravno vijeće i isto dostaviti 
Gradskom uredu. 
 
Nakon uvida u prijedlog plana, Upravno vijeće jednoglasno donosi Financijski plan Muzeja za 
umjetnost i obrt za 2015. godinu, koji se prilaže ovom zapisniku u prilogu. 
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3. DONOŠENJA PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O  RADU od 24.07. 
2014., 19.12. 2014. i 03.03. 2015. 
 
Konstatira se da je Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu MUO, čiji tekst je 
utvrđen na prethodnoj sjednici UV MUO od  07. travnja 2015. dostavljen sindikalnom povjereniku 
MUO na očitovanje/suglasnost 08. travnja 2015., te da početka ove sjednice sindikalni povjerenik 
nije dostavio svoje očitovanje o tekstu prijedloga Izmjena i dopuna. 
 
Upravno vijeće utvrđuje konačni tekst i donosi Izmjene i dopune Pravilnika o radu, a koje se 
imaju objaviti na oglasnoj ploči MUO. 
 
 
4. NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA MUZEJA ZA UMJETNOST I  OBRT 
 
Upravno vijeće, upoznato s istekom mandata ravnatelja 12. srpnja 2015., pristupa donošenju 
odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja: 
 
 Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o muzejima (Narodne novine, br. 142/98 i 65/09) i 
članaka 35. Statuta Muzeja za umjetnost i obrt od 15. ožujka 2000., 18. travnja 2005. i 02. svibnja 
2011., Upravno vijeće Muzeja za umjetnost i obrt, na svojoj 14. sjednici održanoj 27. travnja 2015. 
godine, donosi 
 
 
   ODLUKU O RASPISIVANJU 
  NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA 
 
 1.  Raspisuje se natječaj za imenovanje ravnatelja. 
 2.  Natječaj će se objaviti u Večernjem listu, 30. travnja 2015. 
 3.  Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi 15 dana od dana 
      objave natječaja. 
 4.  Uz dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta kandidati će biti 
      pozvani dostaviti životopis i prijedlog programa rada Muzeja za 
      za umjetnost i obrt za mandatno razdoblje. 
 5.  Tekst natječaja glasi: 
 
 
 
 
MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT 
Zagreb, Trg maršala Tita 10 
 
 raspisuje 
    NATJEČAJ 
  ZA IMENOVANJE RAVNATELJA (m/ž) 
 

Uvjeti: 
Ravnateljem može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički 
diplomski stručni studij i najmanje pet godina rada u muzejskoj struci, kao i osoba koja je 
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stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na 
snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 
123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14) te je 
istaknuti i priznati stručnjak na području kulture s najmanje deset godina rada u kulturi. 

 
 
Ravnatelja imenuje i razrješava Gradonačelnik Grada Zagreba na prijedlog Upravnog vijeća koje 
je obavezno pribaviti mišljenje Stručnog vijeća Muzeja za umjetnost i obrt. 
 
Uz dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta kandidati su dužni priložiti životopis s opisom 
dosadašnjeg rada i prijedlog programa rada Muzeja za umjetnost i obrt za mandatno razdoblje. 
 
Ravnatelj se imenuje na četiri godine. 
 
Prijave s prilozima dostavljaju se, u roku od 15 dana od dana objave natječaja, na adresu: Muzej 
za umjetnost i obrt, Zagreb, Trg maršala Tita 10, s naznakom “natječaj za ravnatelja”. 
 
O izboru ravnatelja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset pet dana od dana isteka 
roka za podnošenje prijava na natječaj. 
 
 
                                            Obrazloženje 
Rješenjem Gradske skupštine grada Zagreba s 28. sjednice održane 12. srpnja 2011. (klasa: UP/I-
021-05/11-01/9; ur.br.: 251-01-06-11-1), Miroslav Gašparović imenovan je za ravnatelja Muzeja za 
umjetnost i obrt s 12. srpnjem 2011., na četiri godine. 
U skladu s člankom 35. Statuta Muzeja za umjetnost i obrt od 15.03. 2000., 18.04. 2005. i 02.05. 
2011. Upravno vijeće donijelo je gore navedenu odluku. 
 
 
5. DONOŠENJE PROČIŠĆENOG TEKSTA STATUTA MUO 
 
Obzirom da je Statut MUO donesen 06.10.1999., te izmijenjen i dopunjen Odlukama od 18.04. 
2005. i 02.05. 2011., radi lakšeg snalaženja u primjeni Statuta MUO Upravno vijeće donosi 
Odluku kojom utvrđuje pročišćeni tekst Statuta Muzeja za umjetnost i obrt, koji se prilaže ovom 
zapisniku u prilogu. 
 
 
6. NABAVA USLUGA OSIGURANJA ZA RAZDOBLJE OD 2 GODINE,  SUGLASNOST 
 
 
Upravno vijeće suglasno je da Muzej za umjetnost i obrt zaključi okvirni sporazum s 
najpovoljnijim ponuditeljem u postupku javne nabave usluga osiguranja imovine i osiguranja od 
odgovornosti iz djelatnosti sklapanjem okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom 
na razdoblje od dvije godine, ev. broj nabave OPMV 1/2015. 
 
Sjednica je zaključena u 14:25 sati. 
 
 
Zapisnik vodila:     Predsjednik Upravnog vijeća MUO: 
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Lada Bikić      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 
 


