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MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT 
ZAGREB, Trg maršala Tita 10 
 
MUO broj: 21/13-2017. 
Zagreb, 07. srpnja 2017. 
 

Z A P I S N I K 
 

s tridesetdevete sjednice Muzejskog vijeda Muzeja za umjetnost i obrt  
održane 07. srpnja 2017. u 15:00 sati 

(skradena verzija) 
 
 Prisutni: 
  - Ljiljana Ivkovid 
  - Laura Topolovšek 
  - Bogdanka Srdid Vulpe 
  - dr. sc. Vanja Brdar Mustapid 
  - dr. sc. Arijana Koprčina 
  -  Miroslav Gašparovid, ravnatelj MUO 
 
DNEVNI RED 
1. Usvajanje zapisnika s 38. sjednice Muzejskog vijeda održane 15. svibnja 2017. 
2. Donošenje Financijskog plana MUO za 2017. 
3. Donošenje Financijskog izvještaja MUO (01.01.-30.06. 2017.) 
4. Zakup poslovnog prostora 
5. Razno 
 
 
1.  USVAJANJE ZAPISNIKA S 38. SJEDNICE MV MUO 
 
Zapisnik sa sjednice održane 15. svibnja 2017. jednoglasno je usvojen. 
 
 
2. DONOŠENJE FINANCIJSKOG PLANA MUZEJA ZA UMJETNOST I OBRT 2017. 
Muzejsko vijede jednoglasno usvaja Financijski plan Muzeja za umjetnost i obrt za 2017., koji se 
prilaže ovom zapisniku u prilogu.  
 
 
3.   DONOŠENJE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA MUZEJA ZA UMJETNOST I OBRT ZA RAZDOBLJE 

OD 01.01. DO 30.06.2017.  
Muzejsko vijede jednoglasno prihvada Financijski izvještaj Muzeja za umjetnost i obrt za 
razdoblje od 01.01. do 30.06.2017., koji se prilaže ovom zapisniku u prilogu.  
 
 
4.  ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA MUO 
Ravnatelj informira MV da je Ugostiteljstvu Opus d.o.o. dostavljena ponuda za sklapanje ugovora o 
zakupu poslovnog prostora po isteku dosadašnjeg 18.07. 2017., te da je Ugostiteljstvo Opus d.o.o. 
03.07. o.g. zaprimljen prijedlog izmjena ponuđenog ugovora na koji se očitovao 05.07. (ur.br. 
80/11). Mišljenja je da se iznos zakupnine koji je ponuđen, a koji je istovjetan ponuđenoj visini 
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zakupnini od strane zakupnika 2012. godine, ne smije mijenjati odnosno ne pristaje na predloženo 
umanjenje iste. 
 
Obzirom na prijedlog zakupnika da ugovor o zakupu obuhvati i njegovo pravo parkiranja u dvorištu 
ŠPUD, ravnatelj ističe da prostor dvorišta nije niti je bio predmetom ovoga zakupa. Nadalje ističe 
da je Muzejsko vijede prethodno odobrilo ukupno pet parkirališnih mjesta za službeno vozilo i 
vozila zaposlenika restorana. 
 
Predsjednica MV izvješduje da je na adresu MV pristigao dopis Ugostiteljstva Opus d.o.o. od 06. 
srpnja, koji se čita na sjednici. Spomenutim dopisom direktor Ugostiteljstva Opus d.o.o. predlaže 
smanjenje visine zakupnine za 25% na ukupan neto iznos te neograničeno parkiranje u dvorištu 
ŠPUD nakon 16 sati. 
 
Ravnatelj ističe da korištenje prostora dvorišta nije predmet zakupa, kao i da je temeljem 
prosudbe ugroženosti objekta MUO s aspekta privatne zaštite ulaženje u prostor dvorišta od 
strane neovlaštenih posjetitelja ocijenjeno visokim rizikom. Nadalje izlaže da se u nodnim satima u 
dvorištu parkiraju vozila gostiju restorana koji se neprimjereno ponašaju i rade nered. 
 
Predsjednica MV predlaže da se Ugostiteljstvu Opus d.o.o. umanji zakupnina zbog teške 
gospodarske krize, te da se do idude sjednice MV dogovore pravila za parkiranje vozila 
zakupodavca i zakupnika u dvorištu. 
 
Prijedlog predsjednice MV je jednoglasno prihvaden. 
 
5. RAZNO 
 
Ravnatelj informira MV da je dobivena suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport 
za zapošljavanje jednog izvršitelja na radnom mjestu muzejskog pedagoga kao zamjena za odsutnu 
voditeljicu Pedagoškog odjela, te za zapošljavanje jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme na 
radnom mjestu voditelja poslova za veze s javnošdu. 
 
 
Sjednica je zaključena u 16: 00 sati. 
 
 
Zapisnik vodila:     Predsjednica Muzejskog vijeda MUO: 
 
v.r. Lada Bikid      v.r. Ljiljana Ivkovid 
 
 
 
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 


