ZAPISNIK
22. sjednice Upravnog vijeća Etnografskog muzeja, održane 09.07.2020. godine, s početkom u 14:00
sati

Prisutni članovi Upravnog vijeća:
Vinko Ivić, predsjednik Upravnog vijeća
Ljiljana Perišić, članica Upravnog vijeća
Nikola Tuškan, član Upravnog vijeća
Aleksandra Vlatković, zamjenica predsjednika Upravnog vijeća
Juraj Zoričić, član Upravnog vijeća

Prisutne osobe izvan Upravnog vijeća:
Goranka Horjan, ravnateljica Etnografskog muzeja
Mirjana Klasić, voditeljica računovodstva
Hrvoje Sešek, viši stručni suradnik

Predsjednik Upravnog vijeća Vinko Ivić predlaže sljedeći dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Prihvaćanje dnevnog reda
Prihvaćanje zapisnika 20. i 21. sjednice
Izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu (planirano – izvršeno)
Polugodišnji Financijski izvještaj za 2020. godinu
Polugodišnji Izvještaj po projektima za 2020. godinu
Obavijest o provedbi projektnih aktivnosti na Projektu „Rekonstrukcija objekta napuštene
zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“
Suglasnost na sve postupke javne i jednostavne nabave za projekt „Rekonstrukcija objekta
napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ u 2020. godini
Obavijest o podnesenim zahtjevima za zapošljavanje jednog izvršitelja na radno mjesto
diplomiranog knjižničara i jednog izvršitelja na radno mjesto voditelja odnosa s javnošću
Obavijest o podnesenom zahtjevu za refundacijom sredstava za pružanjem usluga pravnog
savjetovanja
Razno
1.

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
2.

Zapisnici 20. sjednice održane 29.01.2020. i 21. (elektronske) sjednice održane 07.04.2020. godine
jednoglasno su prihvaćeni.
3.
Mirjana Klasić obrazlaže da je rasprava o izvršenju proračuna za 2019. godinu održana na 20. sjednici
Vijeća u sklopu 4. točke dnevnog reda „Financijsko izvješće za 2019. godinu“, te je iz toga razloga
izostavljeno usvajanje posebne odluke o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju proračuna.
Goranka Horjan upoznaje prisutne da je na sjednici Upravnog vijeća Muzeja Hrvatskog zagorja izvještaj
o izvršenju proračuna za prethodnu godinu također bio zasebna točka dnevnog reda, iako se on
prikazuje putem završnog financijskog izvješća.
Nakon provedene rasprave Vijeće jednoglasno usvaja Izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu.
4.
Mirjana Klasić informira nazočne da je u prvih šest mjeseci 2020. godine Etnografski muzej ostvario
ukupne prihode u iznosu 4.518.479,00 kuna, te rashode u iznosu 4.623.626,00 kuna. Ostvareni manjak
obračunskog razdoblja, u iznosu 105.147,00 kuna nastao je zbog nepristiglih financijskih sredstava za
plaće zaposlenika za mjesec lipanj 2020., kao i za nepristigla sredstva materijalnih troškova za svibanj i
lipanj 2020., odnosno nepristigla sredstva za otkazane programe, a troškovi kojih su iskazani u
Financijskom planu za 2020. godinu.
Nakon provedene rasprave Vijeće jednoglasno usvaja Polugodišnji Financijski izvještaj za 2020. godinu.
5.
Goranka Horjan obavještava prisutne o stupnju realizacije programskih aktivnosti Muzeja u prvih šest
mjeseci 2020. godine. Prema njezinim riječima brojni programi iz područja međunarodne kulturne
suradnje su otkazani budući su u velikoj mjeri bili vezani predsjedavanjem Hrvatske Europskim vijećem.
Nakon provedene rasprave Vijeće jednoglasno usvaja Polugodišnji Izvještaj po projektima za 2020.
godinu.
6.
Goranka Horjan informira nazočne da je 10.03.2020. potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. za projekt
„Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“. Prema Ugovoru
ukupni trošak obnove objekta iznosi 41.169.216,74 kune, a od toga iznosa ukupna visina prihvatljivih
troškova je 40.709.216,74 kune. 85% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova osigurava se iz fondova
Europske unije, a 15% iz proračuna Grada Zagreba. 24.06.2020. podnesen je prvi Zahtjev za
nadoknadom sredstava (ZNS), a ono što se javlja kao mogući problem je nemogućnost dodjele
bespovratnih sredstava prije podmirenja svih dospjelih troškova Projekta. Sve postupke javne nabave
za potrebe provedbe Projekta provest će u ime Muzeja njegov Osnivač, Grad Zagreb, dok će postupke
jednostavne nabave provoditi sama Ustanova. U trenutku održavanja ove sjednice izrađena je
cjelokupna Dokumentacija o nabavi (DON) za predstojeće građevinske radove, dok je u pripremnoj fazi
ona za nadzor građevinskih radova. Sukladno Ugovoru, obnovljena lokacija mora biti stavljena u punu
funkciju do 2023. godine, a u protivnom slijedi povrat svih dodijeljenih bespovratnih sredstava.

7.
Goranka Horjan upoznaje prisutne sa sadržajem planiranih postupaka javne i jednostavne nabave za
potrebe provedbe projektnih aktivnosti na projektu „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade
Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ u 2020. godini.
Nakon provedene rasprave Vijeće jednoglasno daje suglasnost na sve postupke javne i jednostavne
nabave za projekt „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj
ulici“ u 2020. godini.
8.
Goranka Horjan informira nazočne da su dvije djelatnice Etnografskog muzeja, raspoređene na radna
mjesta knjižničarske savjetnice i administratorice za marketing, najavile odlazak u mirovinu. Muzej je
15.05. i 25.06.2020. uputio Osnivaču traženja odobrenja za popunjavanje doskora upražnjenih radnih
mjesta, s time da je, u svrhu jačanja službe marketinga, umjesto traženja odobrenja za raspisivanje
javnog poziva za radno mjesto administratora za marketing, zatraženo odobrenje za popunjavanje
radnog mjesta voditelja odnosa s javnošću.
9.
Goranka Horjan obavještava prisutne da je Muzej, 17.03.2020. godine, uputio prijedlog Osnivaču da se
tijekom privremenog odsustva tajnice Muzeja, radi korištenja rodiljnog dopusta, rad unutar Odjela
administrativno – financijskih i tehničkih poslova reorganizira na način da glavninu poslova radnog
mjesta tajnika Muzeja privremeno preuzme viši stručni suradnik, koji je već u razdoblju od 01.09.2018.
do 30.09.2019. godine obavljao poslove istog djelokruga rada, te u navedenom razdoblju stekao
certifikat u području javne nabave, a da potrebne poslove pravnog savjetovanja Ustanova ugovori
sklapanjem ugovora o pružanju pravnih poslova s odabranim odvjetničkim društvom. Predloženi model
reorganizacije rada je koristan, kako za Ustanovu tako i za Osnivača, jer se, s jedne strane, izbjegavaju
mogući troškovi edukacije novog zaposlenika, kao i razdoblje upoznavanja sa zadaćama tajnika
Ustanove, dok se, s druge strane, u bitnome smanjuju troškovi za Osnivača budući ovaj prijedlog
isključuje novo privremeno zapošljavanje temeljem ugovora na određeno.
10.
Goranka Horjan informira da je glavna zgrada Etnografskog muzeja, na Trgu Mažuranića 14, nakon
prvog pregleda statičara dobila zelenu oznaku – uporabljivo (bez ograničenja), međutim da će se poradi
puknuća vanjskog zida, u dogovoru s Osnivačem, izvršiti još jedan cjeloviti statički pregled objekta.

Završeno u 15,05 sati.

Zapisničar:

Predsjednik Upravnog vijeća:

____________________

_________________________

Hrvoje Sešek

Vinko Ivić, muzejski savjetnik

