MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT
ZAGREB, Trg maršala Tita 10
MUO broj: 21/7-2016.
Zagreb, 11. veljače 2016.
ZAPISNIK
s dvadesetpete sjednice Upravnog vijeća Muzeja za umjetnost i obrt
održane 11. veljače 2016. u 16:00 sati
(skraćena verzija)
Prisutni:
-

dr. sc. Zvonko Maković
Laura Topolovšek
Zoran Svrtan
Koraljka Vlajo
Lada Bikić, tajnik MUO
Miroslav Gašparović, ravnatelj

DNEVNI RED:
1.
Usvajanje zapisnika s 24. sjednice Upravnog vijeća održane 29. siječnja 2015.
2.
Prijedlog pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada MUO
3.
Sklapanje ugovora o radu za rad na radnom mjestu marketing asistenta
4.
Razno
1.

USVAJANJE ZAPISNIKA S 24. SJEDNICE UV MUO

Zapisnik sa sjednice održane 29. siječnja 2016. jednoglasno je usvojen.
2. PRIJEDLOG PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJU I NAČINU RADA MUO
Zbog racionalnijeg i djelotvornog obavljanja muzejske djelatnosti ravnatelj predlaže dodatne
izmjene u tekstu Prijedloga pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada koji je proslijeđen
sindikalnom povjereniku na očitovanje.
Nakon obrazlaganja i rasprave o izmjenama Upravno vijeće MUO suglasno je da se novi tekst
Prijedloga pravilnika uputi sindikalnom povjereniku na očitovanje.

3. SKLAPANJE UGOVORA O RADU ZA RAD NA RADNOM MJESTU MARKETING ASISTENTA
Sukladno zaključku s prethodne sjednice Upravnog vijeća, članovima Upravnog vijeća dostavljeno
je izvješće Komisije za pripremu i provedbu postupka za izbor kandidata za radno mjesto
marketing asistenta, koje se prilaže ovom zapisniku u prilogu, ravnatelj predlaže kandidatkinju
A.P., magistru iz područja medija, komunikacija i razvoja te menadžera u dizajnu.

1

Upravno vijeće, nakon uvida u cjelokupnu natječajnu dokumentaciu, suglasno je s prijedlogom
ravnatelja te donosi odluku da se s A.P. zaključi ugovor o radu na neodređeno vrijeme za rad na
radnom mjestu marketing asistenta, počevši od 15. veljače 2016.
4. RAZNO
Ravnatelj izvješćuje da će se izložba slikara Vatroslava Kuliša, u sklopu programa međunarodne
suradnje, otvoriti u Magazzini dell'idee u Trstu 03. ožujka 2016.

Sjednica je zaključena u 17:15 sati.

Zapisnik vodila:
Lada Bikić

Predsjednik Upravnog vijeća MUO:
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
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