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MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT 
ZAGREB, Trg maršala Tita 10 
 
MUO broj: 54/11-2015. 
Zagreb, 19. svibanj 2015. 
 
 

Z A P I S N I K 
 

s petnaeste sjednice Upravnog vijeća Muzeja za umjetnost i obrt  
održane 19. svibnja 2015. u 13:00 sati 

(skraćena verzija) 
 

 Prisutni: 
  - dr.sc. Zvonko Maković 
   Ljiljana Ivković 
  - dr. sc. Nela Tarbuk 
  - Miroslav Gašparović, ravnatelj MUO 
  - Lada Bikić, tajnik MUO 
 
 Odsutne: 
  - Laura Topolovšek 
  - Koraljka Vlajo 
 
 
 Dnevni red: 
1. Usvajanje zapisnika s 14. sjednice Upravnog vijeća održane 27. travnja 2015. 
2. Otvaranje ponuda prispjelih na natječaj za imenovanje ravnatelja Muzeja za 
 umjetnost i obrt 
3. Donošenja Plana nabave za 2015. 
4. Donošenje programa rada Muzeja za umjetnost i obrt za 2015. godinu 
5. Razno 
 
 
1. USVAJANJE ZAPISNIKA S 14. SJEDNICE UV MUO 
Zapisnik s prethodne sjednice održane 27. travnja 2015. jednoglasno je usvojen. 
 
2. OTVARANJE PONUDA PRISPJELIH NA NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA MUZEJA ZA 
UMJETNOST I OBRT 
Utvrđuje se da je natječaj za imenovanje ravnatelja Muzeja za umjetnost i obrt, objavljen u 
Večernjem listu 30. travnja 2015., kojom objavom je rok za prijave istekao 15. svibnja 2015. 
Preslika objave natječaja prilaže se ovom zapisniku u prilogu. 
Upravno vijeće utvrđuje da je na natječaj u utvrđenom roku prispjela jedna prijava zaprimljena u 
tajništvu MUO 14. svibnja 2015. pod urudžbenim brojem 97/3. Pristupa se otvaranju prijave koju 
je podnio Miroslav Gašparović, Zagreb, II. Kraljevec 14, a sadrži slijedeće dokumente: prijavu, 
životopis, izbor iz bibliografije, Prijedlog programa rada MUO za razdoblje 2015.-20119., presliku 
domovnice, presliku rodnog lista, presliku diplome o stečenoj visokoj stručnoj spremi prof. 
povijesti umjetnosti i filozofije, presliku uvjerenja Muzejskog dokumentacijskog centra od 03.06. 
1985. o stečenom muzejskom stručnom zvanju kustosa, presliku rješenja Muzejskog vijeća 
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Hrvatske od 04.06. 1996. o stečenom zvanju višeg kustosa, presliku rješenja ministra kulture RH od 
04.06. 2010. o dodjeli zvanja muzejskog savjetnika, presliku radne knjižice, presliku potvrde 
Pravnog fakulteta u Zagrebu od 21.07. 1982. o pohađanju tečaja za diplomatsko-konzularne 
poslove RH, presliku Povelje o odlikovanju redom Danice Hrvatske s likom Marka Marulića i 
presliku Spomenice domovinskog rata, presliku odlikovanja predsjednika R Italije Vitezom reda 
Zvijezde Republike Italije od 04.09. 2014. te presliku potvrde o završenom International Training 
Course on EC Project Developmnet od 12.12. 2005.  
 
Utvrđuje se da prijava sadrži svu natječajem traženu dokumentaciju. 
 
Temeljem članka 27. st. 2. Zakona o muzejima Upravno vijeće Muzeja za umjetnost i obrt donosi 
 

z a k l j u č a k 
kojim se prijava Miroslava Gašparovića s prilozima upućuje Stručnom vijeću Muzeja za 
umjetnost i obrt, koji je obvezan dati svoje mišljenje. Rok za dostavu mišljenja je 26. svibanj 
2015. u 13 sati, kada se zakazuje sljedeća sjednica Upravnog vijeća Muzeja za umjetnost i obrt 
radi davanja prijedloga za imenovanje ravnatelja Muzeja za umjetnost i obrt, a nakon 
pribavljenog mišljenja Stručnog vijeća Muzeja za umjetnost i obrt i upućivanja natječajne 
dokumentacije Gradonačelniku Grada Zagreba. 
 
 
3. DONOŠENJE PLANA NABAVE ZA 2015. 
 
Temeljem članka 29. Statuta Muzeja za umjetnost i obrt, a u vezi s člankom 20. Zakona o javnoj 
nabavi, nakon što je 27.04. 2015. donesen Financijski plan MUO za 2015. godinu, Upravno vijeće 
donosi Plan nabave za 2015. godinu, koji se prilaže ovom zapisniku u prilogu. 
Sukladno članku 20. st. 4. Zakona o javnoj nabavi isti se ima objaviti na internetskom stranici 
MUO. 
 
4. DONOŠENJE PROGRAMA RADA MUZEJA ZA UMJETNOST I OBRT ZA  2015. GODINU 
 
Upravno vijeće, kojem je prijedlog programa dostavljen prije ove sjednice na razmatranje 
jednoglasno prihvaća prijedlog te donosi Program rada Muzeja za umjetnost i obrt za 2015., koji 
se prilaže ovom zapisniku u prilogu. 
 
Sjednica je zaključena u 14:15 sati. 
 
 
Zapisnik vodila:     Predsjednik Upravnog vijeća MUO: 
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 


