MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT
ZAGREB, Trg Republike Hrvatske 10
MUO broj: 39/21
Zagreb, 10. srpnja 2020.
ZAPISNIK
s desete sjednice Upravnog vijeća Muzeja za umjetnost i obrt u 2020. godini
održane 10. srpnja 2020. u 13:00 sati

Prisutni:
Ljiljana Ivković
Krešimir Rogina
Koraljka Vlajo
Dunja Nekić
Odsutna:
Kristina Jeić
Sjednici su prisustvovali: ravnatelj Miroslav Gašparović
Zapisnik je pisala Lada Bikić.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Verifikacija mandata članova UV iz reda Stručnog vijeća i zaposlenika Muzeja
Usvajanje zapisnika s elektronske sjednice održane 10.06. 2020.
Usvajanje Financijskog izvještaja MUO za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2020.
Izvješće ravnatelja o poduzetim radnjama nakon potresa u Zagrebu

Ad 1. VERIFIKACIJA MANDATA ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA IZ REDA STRUČNOG VIJEĆA I
ZAPOSLENIK MUZEJA
Ravnatelj informira članove UV da je zbog nastalih okolnosti uslijed proglašenja epidemije bolesti
COVID-19 i posljedica potresa u Zagrebu od 22.03. 2020., izbor novih članova Upravnog vijeća
Muzeja bilo moguće provesti tek 03. srpnja 2020. kada je izvršen izbor nova dva člana i to: član iz
reda Stručnog vijeća: Koraljka Vlajo, viša kustosica, voditeljica zbirke grafičkog dizajna i zbirke
produkt dizajna i član iz reda zaposlenika: Dunja Nekić, viša kustosica, voditeljica zbirke fotografije
do 1950. god.
Upravno vijeće verificira mandat novih članova UV Koraljki Vlajo (predstavnici MUO iz reda
Stručnog vijeća) i Dunji Nekić (predstavnici MUO iz reda zaposlenika) koji traje do 02. srpnja
2024. godine.
O novim članovima ima se izvijestiti osnivač putem Gradskog ureda za kulturu.
Ad 2. USVAJANJE ZAPISNIKA ELEKTRONSKE SJEDNICE ODRŽANE 10.06. 2020.
Zapisnik elektronske sjednice od 10.06. 2020. jednoglasno je usvojen.
Ad 3. USVAJANJE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA MUO ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06. 2020.
Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu polugodišnji financijski
izvještaj dostavlja se na propisanim obrascima i predaje prema roku propisanom Pravilnikom o
financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu te Okružnici Ministarstva financija na
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web stranici www.mfin.hr-Državna riznica-Računovodstvo, Financijski izvještaj dostavlja se na
obrascima:
- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (obrazac: PR-RAS);
- Izvještaj o obvezama (obrazac: OBVEZE);
- Bilješke
Voditeljica računovodstva obrazlaže izvješće.
Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Financijski izvještaj Muzeja za umjetnost i obrt za razdoblje
od 01.01. do 30.06. 2020., koji se prilaže ovom zapisniku kao i upućuje FINI i Gradskom uredu za
kulturu.
Ad.4. IZVJEŠĆE RAVNATELJA O PODUZETIM RADNJAMA NAKON POTRESA U ZAGREBU
Ravnatelj informira članove UV o neisplaćenim programskim sredstvima iz 2019. od strane Grada,
te da je Muzej ove godine, obzirom na nastale okolnosti, bio otvoren za javnost samo dva mjeseca.
Nakon potresa koji se dogodio 22. ožujka o.g. zaposlenici Muzeja su samoinicijativno pristupili
evakuaciji muzejskih predmeta.
Također napominje da Grad nije doznačio odobrena sredstva za nužnu sanaciju krovišta, te da je
angažiran avans izvođaču iz vlastitih sredstava kako bi se što prije saniralo 7 velikih te 20-ak manjih
otvora te uklonilo 15 dimnjaka. Nadalje ističe da su puknuća svodova I. i II. kata učvršćena u punoj
dužini potpornjima te da je učvršćen podest stubišta između prizemlja i I. kata stalnog postava. U
potresu je oštećeno oko 199 predmeta od kojih je 10-ak nepovratno uništeno.
Uslijed urušavanja dijela svoda hodnika II. kata gdje su smještene radne prostorije kustosa,
pristupio je reorganizaciji rada na način da je radni prostor kustosima osiguran u čitaonici i dijelu
radnih prostora Odjela knjižnice, kao i u dijelu prostora za povremene izložbe. U planu je također
premještaj preostalog stručnog osoblja s II. kata u drugi dio objekta.
Kako je zgrada u potresu statički oštećena, angažirani su stručnjaci s Geodetskog fakulteta na
skeniranju zgrade u 3D radi izrade makete pomoću koje će se izvesti simulacija potresa te utvrditi
kritične točke.
Predsjednica Upravnog vijeće zahvaljuje svima u Muzeju na trudu i emocijama iskazanim u nastaloj
situaciji.
Dovršeno u 14:35 sati.

Zapisnik izradila:
v.r. Lada Bikić

Predsjednica Upravnog vijeća MUO:
v.r. Ljiljana Ivković

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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