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MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT 
ZAGREB, Trg maršala Tita 10 
 
MUO broj: 21/92016. 
Zagreb, 17. veljače 2016. 
 

Z A P I S N I K 
 

s dvadesetšeste sjednice Upravnog vijeća Muzeja za umjetnost i obrt  
održane 17. veljače 2016. u 16:00 sati 

(skraćena verzija) 
 
 Prisutni: 
  - dr. sc. Zvonko Maković 
  - Ljiljana Ivković 
  - Laura Topolovšek 
  - dr. sc. Vanja Brdar Mustapić 
  - dr. sc. Arijana Koprčina 
  - Lada Bikić, tajnik MUO 
  -  Miroslav Gašparović, ravnatelj 
 
DNEVNI RED: 
1. Usvajanje zapisnika s 25. sjednice Upravnog vijeća održane 11. veljače 2015. 
2. Verifikacija mandata novih članova Upravnog vijeća iz reda Stručnog vijeća i zaposlenika 

MUO 
3.  Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada MUO 
4.  Razno 
 
1. USVAJANJE ZAPISNIKA S 25. SJEDNICE UV MUO 
 
Zapisnik sa sjednice održane 11. veljače 2016. jednoglasno je usvojen. 
 
2. VERIFIKACIJA MANDATA NOVIH ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA IZ REDA STRUČNOG VIJEĆA I 

ZAPOSLENIKA MUO 
 
Ravnatelj informira članove UV da je zbog isteka mandata (13.02. 2016.) dosadašnjih članova UV iz 
reda stručnog vijeća te zbog obveze primjene odredbi novog Zakona o muzejima i Zakona o radu 
12. veljače 2016. izvršen izbor nova dva člana i to 1 član iz reda stručnog vijeća: dr. sc. Arijana 
Koprčina i 1 član iz reda zaposlenika: dr. sc. Vanja Brdar Mustapić. 
 
Upravno vijeće verificira mandat novih članova UV dr. sc. Arijani Koprčini (predstavnik MUO iz 
reda stručnog vijeća) i dr. sc. Vanji Brdar Mustapić (predstavnik MUO iz reda zaposlenika) koji 
traje do 12. veljače 2020. godine. 
O novim članovima ima se izvijestiti osnivač putem Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i 
sport. 
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3. DONOŠENJE PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJU I NAČINU RADA MUO 
 
Utvrđuje se da je sukladno zaključku donesenom na sjednici UV održanoj 11. veljače 2016. upućen 
Prijedlog pravilnika o unutarnjem ustroju i organizaciji rada MUO sindikalnom povjereniku na 
očitovanje, te da se isti očitovao 15.02. 2016. s primjedbama i doradom teksta prijedloga 
pravilnika. Nakon uvida u dostavljene primjedbe i prijedloge,  
 
Upravno vijeće iste smatra opravdanim te ih prihvaća i donosi Pravilnik o unutarnjem ustroju i 
načinu rada Muzeja za umjetnost i obrt koji se prilaže ovom zapisniku u prilogu i ima se objaviti 
na oglasnoj ploči MUO. 
 
 
Sjednica je zaključena u 17:05sati. 
 
 
 
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 


