ZAPISNIK
19. sjednice Upravnog vijeća Etnografskog muzeja, održane 20.12.2019. godine, s početkom u 12:00
sati, u prostorijama zgrade Muzeja, Trg Mažuranića 14

Prisutni članovi Upravnog vijeća:
Vinko Ivić, predsjednik Upravnog vijeća
Aleksandra Vlatković, zamjenica predsjednika Upravnog vijeća
Juraj Zoričić, član Upravnog vijeća

Odsutni članovi Upravnog vijeća:
Ljiljana Perišić, članica Upravnog vijeća, opravdano odsutna sa sjednice Vijeća

Prisutne osobe izvan Upravnog vijeća:
Goranka Horjan, ravnateljica Etnografskog muzeja
Mirjana Klasić, voditeljica računovodstva
Jerka Perica, tajnica Etnografskog muzeja

Predsjednik Upravnog vijeća Vinko Ivić predlaže sljedeći dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Prihvaćanje dnevnog reda
Prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice
Izmjena – rebalans financijskog plana za 2019. godinu
Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
Usvajanje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive
osobe
6. Odluka o promjeni cijene ulaznica u Etnografski muzej za odrasle na 30,00 kn i promjeni radnog
vremena Etnografskog muzeja subotom od 10,00 do 18 sati
7. Razno
Goranka Horjan predlaže da se prije točke „Razno“ uvrsti točka dnevnog reda u kojoj će se raspravljati
i odlučiti o isplati dodatka za uspješnost u radu svim zaposlenicima Etnografskog muzeja za 2019.
godinu u ukupnom iznosu o 14.700,00 kn, što iznosi 350,00kn po zaposleniku u jednakom fiksnom
neoporezivom dijelu.
Mirjana Klasić predlaže da se pod točkom 3. dnevnog reda precizira da je riječ o drugoj (II.) izmjeni
financijskog plana za 2019. godinu.
1.

Dnevni red, s predloženim dopunama, je jednoglasno prihvaćen.
2.
Zapisnik s prethodne sjednice je jednoglasno prihvaćen.
3.
Mirjana Klasić, voditeljica računovodstva, obrazlaže II. izmjene financijskog plana za 2019. godinu.
Navodi da su u odnosu na I. izmjene financijskog plana za 2019. godinu povećana izdvajanja za redovnu
i programsku djelatnost Muzeja za dodatnih 712.461,02 kn, uključujući i potrebu nabave dodatne
opreme. Pored toga, Etnografski muzej je od Ministarstva kulture RH za potrebe programske
djelatnosti dobio na raspolaganje dodatnih 382.202,97 kn, dok su se rashodi od vlastitih sredstava
povećali za 23.694,92 kn.
Nakon provedene rasprave članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju II. izmjene financijskog
plana za 2019. godinu.
4.
Mirjana Klasić iznosi prijedlog I. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu. Ističe da su izmjenama
povećane procijenjene vrijednosti nabave u pogledu materijala za izložbe, tekućeg održavanja zgrade
Muzeja, opremanja i servisiranja. Dopune Plana odnose se na nabavu dodatnih roba i usluga u vezi sa
zaštitom na radu te aktivnostima Muzeja u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana.
Ravnateljica Horjan naglašava da se ključna izmjena Plana nabave za 2019. godine tiče projekta
„Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj“ s obzirom da još nije
sklopljen ugovor kojim bi započela realizacija projekta. Kako se realizacija navedenog projekta očekuje
tijekom naredne tri godine, javna nabava radova i usluga potrebnih za izvršenje projekta provest će se
počevši od sljedeće 2020. godine slijedom čega su stavke nabave za Kačićevu izostavljene iz Plana
nabave za 2019. godinu.
Nakon provedene rasprave u kojoj sudjeluju svi članovi Vijeća, Upravno vijeće donosi Odluku o
prihvaćanju I. izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu.
5.
Jerka Perica, tajnica Etnografskog muzeja, informira članove Vijeća da je dana 01.07.2019. godine
stupio na snagu Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“ br. 17/19) kojim je
propisana obveza poslodavca koji zapošljava najmanje pedeset osoba da u roku od šest mjeseci od
stupanja na snagu navedenog Zakona donese opći akt kojim će urediti postupak unutarnjeg
prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe. Iako Etnografski muzej u ovom trenutku
zapošljava manje od pedeset osoba, Muzej je radi adekvatne zaštite prijavitelja nepravilnosti izradio
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe, pri čemu
se ističe da je osoba zadužena za nepravilnosti u Muzeju imenovana na temelju Zakona o sustavu
unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ br. 78/15 i 102/19) .
Nakon provedene rasprave članovi Vijeća jednoglasno usvajaju predloženi Pravilnik o postupku
unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe.
6.

Ravnateljica Horjan obavještava članove Upravnog vijeća da su članovi Stručnog vijeća na sjednici koja
je prethodno održana izrazili mišljenje da ne treba povećati cijene ulaznica u Muzej za odrasle osobe,
iako je ravnateljica mišljenja da se trebaju povećati prihodi od posjetitelja kao jedini vlastiti prihod
Muzeja. Međutim, s obzirom na mišljenje Stručnog vijeća, zasad će se odustati od povećanja cijene
ulaznica. Nadalje, Goranka Horjan obavještava da je izrađen nacrt nove odluke o radnom vremenu
Etnografskog muzeja koji, između ostalog, predviđa da Muzej subotom za posjetitelje radi od 10:00 do
18:00 sati kako bi se posjetiteljima osigurala veća dostupnost muzejskih sadržaja u vrijeme neradnih
dana.
Nakon kraće rasprave, članovi Vijeća suglasni su s predloženim odlukama.
7.
Goranka Horjan obavještava da je Etnografski muzej temeljem pozitivnih rezultata u financijskom
poslovanju u protekloj godini iz vlastitih prihoda u mogućnosti isplatiti dodatak za uspješnost u radu za
2019. godinu svim svojim zaposlenicima. Ukupni iznos dodatka iznosi 14.700,00 kuna, što predstavlja
350,00 kuna po zaposleniku u jednakom fiksnom neoporezivom dijelu. Slijedom navedenog,
ravnateljica predlaže Vijeću usvajanje odluke o isplati nagrada.
Nakon provedene rasprave članovi Vijeća jednoglasno prihvaćaju prijedlog isplate dodatka za
uspješnost u radu u 2019. godini svim zaposlenicima Etnografskog muzeja u iznosu od 350,00 kuna po
zaposleniku.
8.
Pod točkom „Razno“ ravnateljica Horjan navodi da je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje
programa i projekata Europske unije Etnografskom muzeju dostavila obavijest kako je projekt
rekonstrukcije zgrade u Kačićevoj uspješno prošao 4. fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava te
da su u fazi evaluacije troškovi odnosno sredstva koja se dodjeljuju Muzeju iz EU fondova za stavku
projektantskog nadzora i energetskog pregleda i certificiranja umanjeni za čak 460.000,00 kn. Stoga bi
sredstva kojima bi se projekt financirao iz EU fondova ukupno iznosila 34.602.834,20 kn, što čini 85%
od ukupno prihvatljivih troškova u iznosu od 40.709.216,74 kn.
Ravnateljica navodi kako Muzej neće uputiti prigovor na navedenu odluku SAFU-a kako bi se cjelokupni
postupak ubrzao i što prije započelo s provedbom projekta.
Nakon kraće rasprave, članovi Vijeća suglasni su s navedenom odlukom ravnateljice.

Predsjednik Upravnog vijeća zaključuje sjednicu.
Završeno u 12,50 sati.

Zapisničar:

Predsjednik Upravnog vijeća:

____________________

_________________________

Jerka Perica, dipl. iur.

Vinko Ivić, muzejski savjetnik

