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MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT 
ZAGREB, Trg maršala Tita 10 
 
MUO broj: 54/26-2015. 
Zagreb, 03. studenog 2015. 
 

Z A P I S N I K 
 

s dvadesetprve sjednice Upravnog vijeća Muzeja za umjetnost i obrt  
održane 03. studenog 2015. u 11:00 sati 

 
 Prisutni: 
 
  - dr. sc. Zvonko Maković 
  - Laura Topolovšek 
  - Zoran Svrtan 
  - Koraljka Vlajo 
  - Lada Bikić, tajnik MUO 
 Odsutna: 
  - Ljiljana Ivković 
 
 
DNEVNI RED: 
1. Usvajanje zapisnika s 20. sjednice Upravnog vijeća održane 14. rujna 2015. 
2. Plan osiguranih sredstava za program MUO u 2015., rebalans. 
3. Odluka o izboru kandidata povodom natječaja za rad na radnom mjestu 
 spremačice 
4. Prijedlog financijskog plana MUO 2016.-2018. 
5.  Razno 
 
Prije rasprave o točkama dnevnog reda Upravno vijeće izvješćuje se da je na sjednici Stručnog 
vijeća Muzeja održanoj 02. studenog 2015. za člana Upravnog vijeća, nakon što je dr. sc. Neli 
Tarbuk prestao ugovor o radu zbog odlaska u starosnu mirovinu, iz reda muzejskog stručnog vijeća 
izabran Zoran Svrtan, dipl. ing. mat., informatičar savjetnik, voditelj informatičke službe. 
 
1. USVAJANJE ZAPISNIKA S 20. SJEDNICE UV MUO 
Zapisnik sa sjednice održane 14. rujna 2015. jednoglasno je usvojen. 
Obzirom na donesene zaključke, ravnatelj informira Vijeće da Ugostiteljstvo Opus d.o.o. nije 
podmirilo dospjela dugovanja s naslova zakupnine, te zaključak s prethodne sjednice nije 
primijenjen (točka 3. dnevnog reda 20. sjednice). 
 
2. PLAN OSIGURANIH SREDSTAVA ZA PROGRAM MUO U 2015, REBALANS  
Članovima Upravnog vijeća predočena je tabela planiranih – ugovorima grada i ministarstva 
osiguranih sredstava za program u 2015. godini zajedno s prikazom realiziranih troškova za svaki 
pojedinačni program, kao i iznos sredstava koja su osigurana i doznačena u 2014., a nisu potrošena 
te su prenesena u 2015. Obzirom na promjene navedene tabele iz svibnja o.g. (novo potpisani 
ugovori te suglasnosti za prenamjenu osiguranih sredstava) upravno vijeće prima na znanje 
rebalans plana osiguranih sredstava u 2015.  
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3. ODLUKA O IZBORU KANDIDATA POVODOM NATJEČAJA ZA RAD NA RADNOM MJESTU 
SPREMAČICE 

Na temelju čl. 8 Pravilnika o radu MUO od 24.07. 2014. objavljena je potreba za 1 izvršiteljem na 
radnom mjestu spremačice Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, regionalnom uredu Zagreb koji je 
u Biltenu broj 193 od 09.10. 2015. objavio potrebu za radnicima u vremnu od 09.10. do 16.10. 
2015. 
Prethodnu suglasnost za popunjavanje radnog mjesta spremačice, nakon odlaska u mirovinu 
zaposlenice Anke Habibović, dao je Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport 09.09. 2015. 
(klasa: 612-01/15-01/58; ur.br.: 251-10-41-15/5). 
Komisija za pripremu i provedbu postupka za radno mjesto spremačice u MUO u vremenu od 21. 
do 22. listopada 2015. provela je informativni razgovor s 45 kandidatkinja ( izvješće Komisije od 
23.20. 2015. prilaže se ovom zapisniku u prilogu) koje su ispunjavale uvjete natječaja, te je 
odabrala 7 kandidatkinja s kojima je, po izboru ravnatelja, obavljen ponovni razgovor te ravnatelj 
predlaže Upravnom vijeću kandidatkinju Anu Stepić. 
 
Upravno vijeće, nakon uvida u cjelokupnu natječajnu dokumentaciu, suglasno je s prijedlogom 
ravnatelja te donosi odluku da se s Anom Stepić iz Zaprešića, Antuna Mihanovića 47 zaključi 
ugovor o radu na neodređeno vrijeme s rokom probnog rada od 2 mjeseca. 
 
4. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MUO 2016.-2018. 
Sukladno traženju Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport od 14.09. 2015. (klasa: 402-
09/15-006/360; ur.br.: 251-10-41-15/1), a u vezi s izradom Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 
2016.-2018. i primjenom odredbi Zakona o proračunu, Muzej je dužan dostaviti prijedlog 
financijskog plana za razdoblje 2016.-2018. prema dostavljenim obrascima uz obrazloženje plana. 
 
Nakon uvida u prijedlog financijskog plana MUO (Plan prihoda i primitaka za 2016., 2017. i 
2018.; Prijedlog financijskog plana za 2016. i projekcija plana za 2017. i 2018. godinu; Plan 
rashoda i izdataka 2016.-2018.) Upravno vijeće suglasno je da se kao takav uputi Gradskom 
uredu za obrazovanje, kulturu i sport. 
 
5. RAZNO 
 IZLOŽBA POKRENUTO OKO. TALIJANSKA KINETIČKA UMJETNOST 1950-ih 
Ravnatelj izvješćuje Upravno vijeće da će MUO u suradnji s Talijanskim institutom za kulturu u 
Zagrebu od 14.01. do 14.02. 2016. realizirati izložbu na kojoj će biti prezentirana talijanska 
suvremena umjetnost 1950-ih godina, između kojih i radovi umjetnika čiji radovi su već 
prezentirani u stalnom postavu Muzeja suvremene umjetnosti i dijelom u stalnom postavu MUO. 
 
Upravno vijeće suglasno je s prijedlogom ravnatelja za realizaciju spomenute izložbe. 
 
Sjednica je zaključena u 11:55 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 


