
ZAPISNIK 

5.  sjednice Upravnog vijeća Etnografskog muzeja, održane 11.7.2022. godine s početkom u 12:00 sati, 

u prostorijama zgrade Muzeja, Trg Mažuranića 14. 

 

Prisutni članovi Upravnog vijeća: 

Dr.sc. Tea Škokić, predsjednica Upravnog vijeća,  

Dr. sc. Kosjenka Laszlo Klemar, zamjenica predsjednice Upravnog vijeća, 

Dr.sc. Sanja Potkonjak, članica Upravnog vijeća, 

Mr.sc. Aleksandra Vlatković, članica Upravnog vijeća, 

Ljiljana Vilus Japec, članica Upravnog vijeća 

 

Prisutne osobe izvan Upravnog vijeća: 

Dr. sc. Goranka Horjan, ravnateljica Etnografskog muzeja, 

Mirjana Klasić, voditeljica računovodstva,  

Jerka Bušić, tajnica Etnografskog muzeja 

 

Predsjednica Upravnog vijeća predlaže sljedeći dnevni red: 

                            1.    Prihvaćanje dnevnog reda 

  2.    Prihvaćanje zapisnika 4. sjednice Upravnog vijeća 

3.    Polugodišnje financijsko izvješće Etnografskog muzeja za razdoblje siječanj-lipanj 

2022.g. 

4.   Polugodišnje financijsko izvješće o realizaciji muzejskih programa za razdoblje 

siječanj-lipanj 2022.g. 

5.     Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provođenju postupaka 

jednostavne nabave  

6.     Obavijest o izdanom upozorenju Mislavu Janošiću na obveze iz radnog odnosa 

7.     Razno 

 

1. 

 

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.  

 

2. 

Zapisnik 4. sjednice Upravnog vijeća održane dana 11.5.2022. godine jednoglasno je prihvaćen.  

3. 



Mirjana Klasić izlaže Upravnom vijeću izvješće o rezultatima poslovanja Muzeja u razdoblju od siječnja 

do lipnja 2022. godine. Zaključni obračun pokazuje da je prihod poslovanja ostvaren u svoti od 

5.921.508,45 kn, dok rashodi iznose 5.007.319,46 kn. Višak od 914.188,99 kn odnosi se na sredstva 

doznačena od Osnivača za šestomjesečno razdoblje iz protekle godine koja su u prošloj godini iskazana 

kao manjak. Višak prenesen iz prošle godine od 2.684.214,02 kn su sredstva preostala od predujma za 

građevinske radove u Kačićevoj. Može se uočiti nastali ukupan manjak tekućeg razdoblja od 

5.892.565,52 kn. Nakon prijeboja viška prihoda iz protekle godine s manjkom nastalim zbog EU 

projekta u Kačićevoj, konačni rezultat daje manjak od 3.208.351,50 kn, a sastoji se od obveze temeljem 

dvije privremene građevinske situacije za koje još nisu pristigla nepovratna sredstva iz EU fonda nakon 

potrošenog predujma. Osnivač je i dalje u obvezi platiti svoj dio sredstava za projekt u Kačićevoj, 

sredstva za plaće zaposlenika za lipanj kao i troškove za materijalne izdatke od ožujka do lipnja ove 

godine, te sredstva za realizaciju muzejskih programa od siječnja do lipnja 2022. godine. 

Ravnateljica Horjan ističe da kontinuirano kašnjenje Osnivača u izvršavanju obveza plaćanja nužnih 

troškova za rad Muzeja kao i plaćanja obveza nastalih u EU projektu u Kačićevoj predstavlja veliki 

izazov za poslovanje Muzeja koji je Muzej mogao prevladati samo zato što je trošio predujam, no 

nakon utroška predujma i prelaska na metodu izravnog plaćanja, kašnjenje isplata može uzrokovati 

zastoj ili prekid projekta u Kačićevoj. Obavještava članice Vijeća da je za građevinske radove u 

Kačićevoj sklopljen drugi aneks osnovnog ugovora za produženje roka za još pet mjeseci te nakon toga 

treći aneks u odnosu na dodatne radove jer je Grad nešto kasnije odobrio odluku Upravnog vijeća o 

sklapanju aneksa  ugovora sa zajednicom ponuditelja kojim se produžuje rok i povećava cijena radova 

kao cjelinu. Nadalje, ravnateljica ističe da je Osnivač zatražio od Muzeja izvješće o realiziranim 

muzejskim programima za prvu polovicu ove godine iako sredstva za ugovorene programe nisu uopće 

isplaćena. Više mjeseci se kasni i sa isplatama materijalnih troškova poslovanja. 

Na upit predsjednice Vijeća Tee Škokić i članice Vijeća Sanje Potkonjak o cijeni energenata, ravnateljica 

navodi da je cijena plina zasad još uvijek ista u odnosu na prošlu godinu s time da je cijeli mjesec veljaču 

Muzej zbog fumigacije, deratizacije i dezinsekcije bio zatvoren pa nije bilo povećanja iznosa na toj 

stavci.  

Tea Škokić predlaže do kraja godine posebno pratiti potrošnju i kretanje cijene plina, struje i vode kako 

bi se u završnom izvješću na godišnjoj razini mogla usporediti cijena istih i u konačnici sagledati utjecaj 

poskupljenja na ustanove u kulturi na elementarnoj razini.  

Nakon rasprave, članice Vijeća jednoglasno  

USVAJAJU 

polugodišnje financijsko izvješće Etnografskog muzeja za razdoblje siječanj-lipanj 2022.g. 

4. 

Ravnateljica ukratko izlaže rezultate programskog rada Muzeja u prvih šest mjeseci ove godine. 

Naglašava da se programske aktivnosti redovito provode unatoč tome što je ugovor s Gradom u vezi 

predloženih programa i sredstava za realizaciju istih sklopljen tek nedavno, dok su programi prijavljeni 

za financiranje iz proračuna Ministarstva kulture i medija RH na vrijeme odobreni. U cijelosti je 

realiziran izložbeni projekt „Igračke-djetinjstvo zauvijek“ te gostovanje izložbe o braći Seljan u 

Karlovcu. Priprema izložbe „Glad“ je u tijeku, kao i izložba iz fundusa Digitalne priče pokućstva. 

Preostali programi iz redovne djelatnosti, tisak publikacija, edukativni sadržaji, digitalizacija, 



marketinške aktivnosti, zaštita građe i međunarodni projekti bit će realizirani prema planu do kraja 

godine. Investicijski projekt u Kačićevoj je u fazi građevinskih radova koji će se u nastavku godine 

plaćati metodom izravnog plaćanja. Sufinanciranje provedbe projekta koje ide na teret Ministarstva 

regionalnog razvoja i fondova Europske unije trebalo bi Osnivaču olakšati plaćanje obveza u ovom 

projektu. Do kraja godine se očekuje i realizacija opremanja čuvaonice, ali i zgrade Muzeja na Trgu 

Mažuranića radi povećanja dostupnosti za slijepe i slabodvidne. 

Na upit predsjednice Vijeća, ravnateljica navodi kako se osnovni financijski izazovi u poslovanju Muzeja 

pojavljuju zbog kašnjenja Osnivača s plaćanjem svojih obaveza kao i kašnjenja u donošenju odluka s 

financijskim reperkusijama na Muzej. Građevinska dozvola za obnovu glavne zgrade Muzeja na Trgu 

Mažuranića važeća je do prosinca 2022., a još nije zaprimljeno traženo očitovanje Grada o nastavku ili 

odustajanju od projekta. Zatraženi termin za sastanak s nadležnima u Gradu isto tako nije dobiven. 

Ostaje otvoreno i potraživanje Hrvatske gospodarske komore prema Muzeju s osnova komunalnog 

doprinosa na temelju izdane građevinske dozvole. Muzej nije u mogućnosti podmiriti taj trošak jer ga 

Osnivač odbija uvrstiti u financijski plan, iako je obveza komunalnog doprinosa uplaćena na račun 

Grada od strane Komore. 

Predsjednica Vijeća Tea Škokić predlaže definirane probleme sažeto opisati u kratkom dopisu Osnivaču 

koji se treba svesti na problematiku financiranja obnove zgrade u Kačićevoj i obnove zgrade na Trgu 

Mažuranića 14 te na pitanje dugovanja prema Hrvatskoj gospodarskoj komori,  a nakon toga održati 

sastanak s pročelnicom nadležnog ureda o navedenim temama. 

Upravno vijeće, nakon provedene rasprave, jednoglasno  

USVAJA 

polugodišnje financijsko izvješće o realizaciji muzejskih programa za razdoblje siječanj-lipanj 2022.g. 

5. 

Članice Vijeća konstatiraju da je iz naloga gradonačelnika vidljivo kako su uočene poteškoće u provedbi 

javne nabave prema uputama koje su donesene ranije te smatraju da je ovim izmjenama i dopunama 

pojednostavljen postupak jednostavne nabave u smjeru koji će omogućiti učinkovitiju i 

transparentniju javnu nabavu. 

Članice Vijeća, nakon provedene rasprave, temeljem naloga gradonačelnika, jednoglasno  

DONOSE 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave. 

6. 

Predsjednica Vijeća Tea Škokić navodi da je odluka ravnateljice Horjan o davanju upozorenja 

zaposleniku Mislavu Janošiću zbog neizvršavanja radnih zadataka pravno i činjenično opravdana. 

Smatra da se nastala situacija treba promatrati isključivo u okviru ustanove, a kako takva i slična 

nedopustiva ponašanja ne bi postala opasan presedan ubuduće.  

Članica Vijeća Sanja Potkonjak upozorava da se subjekti koji neće imati razrađen plan o rodnoj 

ravnopravnosti neće moći prijavljivati za dobivanje sredstava iz EU fondova, te upućuje ravnateljicu na 

modele dobro razrađenih takvih planova u javnim ustanovama. 



7. 

Predsjednica Vijeća u vezi s planiranjem i realizacijom muzejskih programa sugerira, o čemu je već bilo 

govora, koncipirati jednu veću izložbu u kojoj će sudjelovati više autora, konkretno stručnjaka Muzeja, 

koji bi bili suautori odnosno sunositelji projekta. Takva izložba koja iziskuje uključivanje i suradnju 

većeg broja stručnjaka nužno bi trajala više godina, povezala bi više zbirki i omogućila racionalnije, 

ekonomičnije i svrhovitije korištenje materijalnih i nematerijalnih resursa.  

Članice Upravnog vijeća i ujedno predstavnice kolektiva Etnografskog muzeja Aleksandra Vlatković i 

Ljiljana Vilus Japec informiraju Upravno vijeće da je dugogodišnja praksa Etnografskog muzeja upravo 

realizacija izložbi takvog karaktera.  

Na upit članice Vijeća Kosjenke Laszlo Klemar kakva je suradnja Muzeja s ostalim etnografskim 

muzejima u Hrvatskoj, ima li razmjene znanja i iskustva, ravnateljica navodi da se suradnja ostvaruje u 

prvom redu u okviru matične djelatnosti, a potom i kroz gostovanje izložbi, razmjenu publikacija, 

posudbu predmeta i slično.  

 

Predsjednica Upravnog vijeća zaključuje sjednicu. 

 

Završeno u 14:00  sati. 

 

Zapisničarka:       Predsjednica Upravnog vijeća: 

____________________     _________________________ 

Jerka Bušić, v.r.                                                             dr.sc. Tea Škokić, v.r. 

 

Ur.broj: 1145/22 

Zagreb, 11.7.2022. 


