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MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT 
ZAGREB, Trg maršala Tita 10 
 
MUO broj: 21/4-2016. 
Zagreb, 29. siječnja 2016. 
 

Z A P I S N I K 
 

s dvadesetčetvrte sjednice Upravnog vijeća Muzeja za umjetnost i obrt  
održane 29. siječnja 2016. u 12:00 sati 

(skraćena verzija) 
 
 Prisutni: 
  - dr. sc. Zvonko Maković 
  - Ljiljana Ivković 
  - Laura Topolovšek 
  - Zoran Svrtan 
  - Koraljka Vlajo 
  - Lada Bikić, tajnik MUO 
  - Biserka Ferčec, voditelj računovodstva 
  -  Miroslav Gašparović, ravnatelj 
 
DNEVNI RED: 
1. Usvajanje zapisnika s 23. sjednice Upravnog vijeća održane 07. siječnja 2015. 
2. Donošenje Financijskog izvješća MUO za 2015. 
3.  Prijedlog Statuta MUO 
4.  Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada MUO 
5.  Radno ravni status muzejskog tehničara – električara 
6.  Suglasnost Grada za popunjavanje radnog mjesta marketing asistenta 
7.  Problematika zakupa poslovnog prostora 
8.  Razno 
 
1. USVAJANJE ZAPISNIKA S 23. SJEDNICE UV MUO 
 
Zapisnik sa sjednice održane 07. siječnja 2016. jednoglasno je usvojen. 
 
2. DONOŠENJE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA MUO ZA 2015. GODINU 
 
Sukladno traženju Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport od 15. siječnja 2016. (klasa: 400-
01/16-01/20; urbroj: 251-10-02/1-16-1) izrađeno je Financijsko izvješće za 2015. godinu koje se do 
01. veljače o.g. predaje Ministarstvu financija sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u 
proračunskom računovodstvu. Voditeljica računovodstva obrazložila je izvješće u osnovnim 
elementima, a koje je članovima dostavljeno uz poziv za ovu sjednicu te se isto prilaže ovom 
zapisniku u prilogu. 
 
Upravno vijeće jednoglasno usvaja Konačno financijsko izvješće MUO za 2015. godinu. 
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3. PRIJEDLOG STATUTA MUO 
 
Ravnatelj izvješćuje članove Upravnog vijeća o potrebi usklađivanja statuta sukladno članku 44. 
Zakona o muzejima koji je stupio na snagu 21.10. 2015. Obveza je Upravnog vijeća donijeti 
Prijedlog Statuta i dostaviti ga do 02. veljače o.g. u Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport 
putem kojeg će biti proslijeđen Skupštini Grada Zagreba na suglasnost. Prijedlog Statuta MUO 
prilaže se ovom zapisniku u prilogu. 
 
Upravno vijeće usvaja Prijedlog Statuta koji se ima uputiti Skupštini grada Zagreba radi davanja 
suglasnosti na isti. 
 
4. PRIJEDLOG PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJU I NAČINU RADA MUO 
 
Obzirom da je sadašnji Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu rada MUO u primjeni preko deset 
godina nužno je njegovo usklađivanje s promijenjenim opsegom i sadržajem radnih obveza 
pojedinih radnih mjesta stoga ravnatelj predlaže donošenje novog Pravilnika. 
 
Upravno vijeće suglasno je s Prijedlogom Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada MUO, 
koji se ima uputiti sindikalnom povjereniku na očitovanje sukladno čl. 150. Zakona o radu. 
 
5. RADNOPRAVNI STATUS MUZEJSKOG TEHNIČARA-ELEKTRIČARA 
 
Upravno vijeće obaviješteno je da je Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport dopisom od 22. 
siječnja o.g. (klasa: 402-09/16-006/36, urbroj: 251-10-21/14-16-1) dao suglasnost za uručenje 
osobno uvjetovanog otkaza zaposleniku A.B. zaposlenom na radnom mjestu muzejskog tehničara-
električara i obvezu plaćanja otpremnine iz sredstava Proračuna Grada Zagreba u zakonskom roku 
po isteku otkaznog roka. 
 
Sukladno zaključku sa sjednice održane 18. prosinca 2015. Upravno vijeće suglasno je da se 
Prema pristigloj suglasnosti Grada zaposleniku A. B. uruči Odluka o osobno uvjetovanom otkazu. 
 
6. SUGLASNOST GRADA ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA MARKETING ASISTENTA 
 
Ravnatelj ističe da u Odjelu marketinga i veza s javnošću već duže vrijeme postoji nužnost za 
zapošljavanje asistenta u marketingu koja bi razvijala nove tehnologije i kanale komunikacije s 
javnosti kroz mnogobrojne dostupne društvene mreže koje sve procese dodatno ubrzavaju i 
predstavljaju poslovne izazove na koje Odjel ne može pravovremeno i kvalitetno odgovoriti 
obzirom na kadrovsku podkapacitiranost, što sve više postaje problem u percepciji muzeja kod 
mlađe publike. Stoga se nužnim ukazuje popunjavanje ovog radnog mjesta osobom koja bi 
sudjelovala u razvijanju i oblikovanju razvojnih projekata Muzeja, kako onih izložbeno 
programskih, tako i onih infrastrukturnih koji imaju potencijal financiranja iz EU fondova te 
zajedno s voditeljem Odjela pomagala u razvijanju međunarodne suradnje Muzeja. 
Slijedom zamolbe Muzeja Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport dao je svoju suglasnost 
18.01. 2016. (klasa: 612-01/15-001/219; urbroj: 251-10-21/14-16-6) da Muzej sklopi ugovor o radu 
s jednim zaposlenikom na neodređeno vrijeme na radnom mjestu marketing asistenta. 
Tajnica Muzeja informira Vijeće da je 21. siječnja o.g. prijavljena potreba za radom na radnom 
mjestu marketing asistenta. Nakon provedenog razgovora s prijavljenim kandidatima Upravnom 
vijeću na idućoj sjednici biti će predložen kandidat. 



 3 

 
7. PROBLEMATIKA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA 
 
Prema izvješću računovodstva MUO od 28.01. o.g. stanje dospjelog duga zakupnika poslovnog 
prostora MUO Ugostiteljstva OPUS d.o.o. iznosi 27.928,00 kn, što predstavlja dvije najamnine za 
mjesec prosinac 2015. i siječanj 2016. 
 
Tajnica Muzeja podsjetila je na odredbu članka 14. Ugovora o zakupu poslovnog prostora od 
18.07. 2012. 
 
Upravno vijeće nalaže da se Ugostiteljstvu OPUS d.o.o. uputi još jedna opomena sukladno 
članku 14. Ugovora o zakupu od 18.07. 2012. 
 
 
 
Sjednica je zaključena u 12:55 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 


