
ZAPISNIK 

S 22. Sjednice Upravnog vijeća Muzeja grada Zagreba održane dana 20.6. 

2013.godine s početkom u 13 sati. 

Prisutni: dr.sc. Dunja Buntak Kobler (članica UV), Ruža Marić (članica UV), 

Vesna Leiner (predsjednica UV), Vinko Ivić, ravnatelj i Renata Perić, šefica 

računovodstva. 

Predsjednica Uv-a Vesna Leiner otvorila je sjednicu i predložila slijedeći Dnevni 

red: 

Dnevni red: 

1. Izvod iz zapisnika sa 21.sjednice UV-a Muzeja grada Zagreba. 

2. Donošenje financijskog plana Muzeja grada Zagreba za 2013.godinu. 

3. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Muzeja grada 

Zagreba. 

4. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za popunu radnih mjesta 

5. Razno. 

Predsjednica UV Vesna Leiner predložila je da se uvrsti još jedna točka 

dnevnog reda : 

• izbor zamjenice UV MGZ-a, budući je Dinka Pavelić , dosadašnja 

članica i zamjenica UV a Dinka Pavelić razriješena s mjesta Članice UV-

a Mgz-a., a umjesto nje imenovana je dr.sc. Dunja Buntak Kobler. 

Jednoglasno je prihvaćen dnevni red s dodatkom pod točkom 2.“ Izbor 

zamjenice UV MGZ-a“. Time se izmjenio redosljed dnevnog reda. 

Ad.1. Zapisnik s 21. Sjednice UV nije bilo moguće usvojiti jer  ga tajništvo nije 

na vrijeme dostavilo. Stoga predloženo je da se zapisnik čim prije dostavi 

članovima i usvoji naknadno.. 

Ad. 2. Na prijedlog dr.sc. Dunje Buntak Kobler za zamjenicu UV jednoglasno je 

izabrana Ruža Marić. 

Ad.3. Nakon  uvodnog izlaganja ravnatelja Vinka Ivića  i detaljnog 

obrazloženja šefice računovodstva Renate Perić, Upravno vijeće donijelo je 

sljedeći zaključak: 

Iz polugodišnjeg financijskog izvješća      razvidno je da su nastali gubitci koje 

je Muzej iskazao i prošle godine  nastavak trenda smanjenja prihoda za 

financiranje prvenstveno materijalnih rashoda što je vidljivo i iz prijedloga 

Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport prilikom sastavljanja 



financijskih planova. Prijedlog financijskog plana za 2013. godinu i naputci za 

njegovu izradu koje je dostavio Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, 

upravno vijeće Muzeja grada Zagreba nije prihvatilo i ocijenilo ga je 

nerealnim i proizvoljnim. Predloženi financijski plan nije odraz stanja, rada i 

poslovanja ove institucije već paušalna procjena kojom se Muzeju grada 

Zagreba, permanentno unatrag tri godine smanjuju sredstva u iznosu 

2.917.600,00 kuna, odnosno 23,15 %. 

Stoga je Upravno vijeće Muzeja prihvatilo Financijski plan za 2013. godinu 

kojeg su izradili ravnatelj i šef računovodstva, a koji se bazira na krajnje 

realnim parametrima gdje je uključena maksimalan racionalizacija i štednja 

po svim predviñenim troškovima i ne prelazi gabarite financijskog plana 2012. 

godine, već je nešto niži.   

- Obrazloženje financijskog plana u prilogu zapisnika. 

Ad.4. Na prijedlog ravnatelja MGZ-a jednoglasno su usvojene izmjene i 

dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu.  

- Izmjene u prilogu zapisnika. 

Ad. 5 Ravnatelj MGZ-a izvjestio je UV o odlasku dvoje zaposlenika u mirovinu, 

te o potrebi popunjavanja radnih mjesta. Shodno tome  zatraženo je od 

Gradskog Ureda za obrazovanje, kulturu i šport  odobrenje za popunu tih 

radnih mjesta  i predložio je UV MGZ-a da se raspiše natječaj. 

- Dopis Gradskom Uredu za obrazovanje, kulturu i šport u prilogu 

zapisnika. 

Ad.6. Razno, pod točkom 6  jednoglasno su donesene dvije odluke: 

- a.)  odlaskom u mirovinu električara Zvonimira Devjaka da se na 

upražnjeno radno mjesto električara na neodreñeno vrijeme primi 

djelatnik Martin Duilo koji je do sada obavljao posao na odreñeno 

vrijeme, a koji zadovoljava sve uvjete propisane Pravilnikom. 

- b.) Šefica računovodstva Renata Perić izvjestila je UV o nemogućnosti 

naplate duga  od Meñunarodne udruge Putevima Marka Pola iz 

Zagreba za iznajmljivanje prostora u Muzeju grada Zagreba u iznosu od 

6.500,00 kuna, dug je nastao u 2011.godini., a tužbom i sudskim 

potraživanjem nismo u mogućnosti naplatiti isti. 

Sjednica je završila u 14.30 sati. 

-  

-  



- Zapisnik je vodila  

- Predsjednica Uv-a  

- Vesna Leiner      Predsjednica Upravnog vijeća: 

o         Vesna  Leiner 

 

 

 

 


