
 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

Sa 1. sjednice Upravnog vijeća Etnografskog muzeja u Zagrebu, održane 11.10.2013. 

godine u 11,00 h. 

 

                                                   P  R I  S  U  T  N I 

 

Članovi Upravnog vijeća: 1. mr.sc. Zlatko Mileusnić, viši kustos, predsjednik Vijeća 

                                     2. Višnja Zgaga, prof. muzejska savjetnica,                                        

                                     3. Vinko Ivić, prof. muzejski savjetnik.  

 

Osobe izvan Upravnog vijeća: 1. Damodar Frlan prof., ravnatelj  

                                            2. Katarina Burulic, tajnica  

 

 

Ovu je sjednicu sazvao ravnatelj D. Frlan jer je konstituirajuća sjednica, pa ravnatelj  

Predlaže a članovi vijeća prihvaćaju sljedeći  

 

 

Dnevni red: 

 

1. Konstituiranje Upravnog vijeća. 

2. Program rada Muzeja za 2014. godinu, 

3. Zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme. 

 

 

1. 

 

Nakon kraćeg dogovora Upravno vijeće se konstituiralo tako da je za predsjednika 

izabran Z. Mileusnić, a za zamjenicu predsjednika V. Zgaga. 

 

                          

2. 

 

Zbog tehničkih uvjeta na računalu u Muzeju, Prijedlog Programa rada Muzeja za 2014. 

godinu nije ranije dostavljen članovima Vijeća, pa je ravnatelj Muzeja usmeno obrazložio 

pojedine projekte kao i uvjete koji su uzeti u obzir kao objektivno uvjetovani u 2014. 

godini. 

Članovi Vijeća su upoznati da je u tijeku izrada kocepcije novog stalnog postava.  

Naime, realizacija ovog projekta predviđena je u fazama, odnosno da se svaka dvorana 

radi pojedinačno, tako da ostali dio izložbenog prostora i dalje bude otvoren za 

posjetitelje. 

U diskusiji o najpraktičnijim rješenjima istaknuto je da tehničke uvjete treba urediti 

prethodno za čitavi novi postav, s obzirom da se ti sustavi odnose na čitavu zgradu. 

Također se treba založiti za izmještanje predmeta iz sadašnjeg stalnog postava za koje u 

Muzeju nema prostora.       

Paralelno s ovim postupkom treba pokrenuti uobičajenu proceduru za verifikaciju 

koncepcije novog stalnog postava. 

Nakon manje rasprave Program rada Muzeja za 2014. godinu je prihvaćen. 

 

 

3. 

 

Ravnatelj obavještava Upravno vijeće da je Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport 

Grada Zagreba, Muzeju odobrio zapošljavanje jednog kustosa na neodređeno vijeme  



(popunjavanje ispražnjenog mjesta zbog odlaska u mirovinu). 

Nakon oglašavanja na stranicama HZZ-oa i pregleda prispjelih ponuda, ravnatelj 

predlaže, a Upravno vijeće prihvaća njegov prijedlog, da se sa gđicom. Gordanom 

Viljetić, profesoricom pedagogije i dipl. etnologinjom iz Zagreba, sklopi Ugovor o radu na 

neodređeno vrijeme za obavljanje poslova kustosa - voditelja zbirki, uz uvijet da 

imenovana položi stručni ispit za kustosa prema Pravilniku o polaganju stručnih ispita u 

muzejskoj struci. 

G.Viljetić će početi s radom 14.10.2013. godine.  

 

 

 

Završeno u 12, 25 h. 

 

 

Zapisničarka,                                                                Predsjednik Upravnog vijeća,  

 

Katarina Burulic                                                         mr.sc. Zlatko Mileusnić viši kustos  

 

 


