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MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT 
ZAGREB, Trg maršala Tita 10 
 
MUO broj: 54/15-2015. 
Zagreb, 15. lipnja 2015. 
 
 

Z A P I S N I K 
 

Sa sedamnaeste sjednice Upravnog vijeća Muzeja za umjetnost i obrt  
održane 15. lipnja 2015. u 13:00 sati 

 
 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 sa 16. sjednice Upravnog vijeća održane 15. lipnja 2015. 
2. Izvještaj o radu Muzeja za umjetnost i obrt za 2014. godinu 
3. Odluka o korištenju vlastitih prihoda u 2015. 
 
 
1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 16. SJEDNICE UV MUO 
Zapisnik s prethodne sjednice održane 15. lipnja 2015. jednoglasno je usvojen. 
 
2. IZVJEŠTAJ O RADU MUZEJA ZA UMJETNOST I OBRT ZA 2014. GODINU 
Izvještaj je prezentirao ravnatelj MUO Miroslav Gašparović. Iznio je naglaske iz opsežnog izvještaja 
o svim segmentima djelatnosti Muzeja za umjetnost i obrt. 
Nakon uvida u cjelokupan izvještaj koji se prilaže ovom zapisniku u prilogu, Upravno vijeće je 
jednoglasno prihvatilo Izvještaj o radu Muzeja za umjetnost i obrt za 2014. godinu. 
 
3. ODLUKA O KORIŠTENJU VLASTITIH PRIHODA U 2015. 
Ravnatelj predlaže Upravnom vijeću donošenje odluke o korištenju vlastitih prihoda Muzeja za 
umjetnost i obrt sukladno sredstvima planiram u Financijskom planu za 2015. godinu prema 
stavkama rashoda za financiranje kojih su i planirani vlastiti prihodi, isključivo do iznosa naplaćenih 
vlastitih prihoda. 
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Nakon detaljnog uvida u stavke rashoda za koje su planirana vlastita sredstva, Upravno vijeće na 
temelju članka 29. stavka 1. točke 4. Statuta Muzeja za umjetnost i obrt donosi 
 

ODLUKU O KORIŠTENJU VLASTITIH PRIHODA  
MUZEJA ZA UMJETNOST I OBRT  

U 2015. GODINI. 
 

1. Ovom se Odlukom utvrđuje način korištenja vlastitih prihoda Muzeja za umjetnost i obrt 
u 2015. godini, sukladno sredstvima planiranim u Financijskom planu za 2015. 
 
2. Sredstva iz točke 1. ove Odluke koristiti će se za podmirivanje rashoda poslovanja i za 
razvoj djelatnosti muzeja u skladu s financijskim planom prema stavkama rashoda za 
financiranje kojih su i planirani vlastiti prihodi, isključivo do iznosa naplaćenih vlastitih prihoda, 
sljedećim redoslijedom: 
 
a)  za podmirivanje materijalnih izdataka, izdataka za imovinu i programskih izdataka u 
skladu s financijskim planom (usluge SC za čuvarsku službu, rashodi reprezentacije, usluge tele 
operatera, uredski materijal i sl.) 
 
b)  za podmirenje izdataka za povećanje plaća zaposlenicima u skladu s čl. 54. st. 4. i čl. 65. 
Pravilnika o radu Muzeja za umjetnost i obrt 
 
c) za podmirivanje izdataka za zaposlenike za koje nisu osigurana sredstva u Proračunu 
Grada Zagreba za 2015. godinu - za podmirivanje izdataka (rashodi za plaće i ostali rashodi za 
zaposlene) prema koeficijentima složenosti poslova radnih mjesta i druga materijalna prava 
zaposlenika u skladu s Pravilnikom o radu Muzeja za umjetnost i obrt. 
 
d) za druge stavke definirane u tabeli koja je sastavni dio ove odluke. 
 
3. Ova odluka primjenjivati će se u 2015. godini. 
 
Sjednica je zaključena u 14:25 sati. 
 
Zapisnik vodila:     Predsjednik Upravnog vijeća MUO: 
 
Lada Bikić      dr. sc. Zvonko Maković 


