
ZAPISNIK 

18. sjednice Upravnog vijeća Etnografskog muzeja, održane 02.10.2019. godine, s početkom u 15:00 

sati, u prostorijama zgrade Muzeja, na Trgu Ivana 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. Prihvaćanje dnevnog reda 

2. Prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice 

3. Financijski plan Etnografskog muzeja za razdoblje od 2020. do 2022. godine 

4. Plan investicija, održavanja i opremanja za 2020. godinu 

5. Obavijest o provedenim natječajima za zapošljavanje  

6. Razno 

 

1. 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

2. 

Zapisnik s prethodne sjednice je jednoglasno prihvaćen. 

3. 

Mirjana Klasić, voditeljica računovodstva, podnosi članovima Vijeća i obrazlaže Prijedlog financijskog 

plana Etnografskog muzeja za 2020. i projekcije planova za  2021. i 2022. godinu.  Navodi da je plan 

izrađen sukladno uputama Gradskog ureda za kulturu za izradu prijedloga Proračuna Grada Zagreba za 



razdoblje 2020. – 2022. godine, kao i temeljem zakonskih propisa koji reguliraju muzejsku djelatnost. 

U sljedeće tri kalendarske godine planiramo veća ulaganja u Etnografski muzej, najprije u pogledu 

obnove zgrade Muzeja i uređenje muzejskih čuvaonica, ali i u vidu programskih investicija u cilju 

privlačenja šire publike, te predviđamo da će se uložiti bitno više sredstava u odnosu na prethodne 

godine. Sredstva se planiraju ne samo u Proračunu Grada Zagreba, već se dio prihoda odnosi i na 

sredstva koje odobrava Ministarstvo kulture na temelju podnesenih prijavnica po javnom pozivu na 

način kako je Ministarstvo propisalo, a predviđeni su i prihodi od tijela za provedbu EU projekata, 

donacija, kao i vlastiti prihodi Muzeja. Sukladno tome su napravljene financijske projekcije za naredno 

razdoblje. 

Ravnateljica Goranka Horjan naglašava da je u rujnu 2019. godine Etnografski muzej završio obnovu 

pročelja i krovišta zgrade Muzeja na Trgu Mažuranića 14, a u naredne tri godine jedan od osnovnih 

zadataka Muzeja je cjelovita inventarizacija muzejske građe za što su potrebna povećana ulaganja u 

muzejske čuvaonice u koje nije godinama ulagano što je rezultiralo nedostupnom i neobrađenom 

muzejskom građom. Financijskim planom se mora voditi računa o potrebama Muzeja, imajući u vidu i 

to da projekt obnove zgrade Muzeja još nije završio, a sve u granicama zadanima od strane Osnivača, 

tj. nadležnog gradskog ureda za poslove kulture. 

Predsjednik Vijeća Vinko Ivić navodi da se financijskim ograničenjima koje Osnivač odredi u 

financijskom planu prvenstveno vodi računa o racionalnom planiranju. 

Nakon provedene rasprave Upravno vijeće donosi Odluku o prihvaćanju Prijedloga financijskog plana 

Etnografskog muzeja za 2020. i projekcije planova za  2021. i 2022. godinu. 

4. 

Ravnateljica Goranka Horjan predstavlja članovima Vijeća Plan investicija, održavanja i opremanja 

Muzeja za 2020. godinu. Prema njezinim riječima, kapitalni investicijski projekt u sljedećoj godini su 

radovi na uređenju muzejskih čuvaonica i radionica u pomoćnoj zgradi Muzeja u Kačićevoj ulici 9/2. 

Veći dio sredstava (85%) za rekonstrukciju navedene zgrade osigurava se iz EU fonda za brownfield 

investicije, a preostali dio (15%) bi se financirao iz proračuna Grada Zagreba i vlastitih sredstava 

Etnografskog muzeja. Očekuje se stavljanje zgrade u punu funkciju do 2023. godine. Sljedeći važan 

građevinski projekt koji je spreman za provedbu u 2020. godini su radovi na integriranom projektu 

„Obnovljena baština za održivi i pametan razvoj u hiperpovezanom svijetu“ kojima se trebaju obnoviti 

i opremiti objekti Etnografskog muzeja na Trgu Mažuranića 14 i dio objekta Hrvatske gospodarske 

komore uz primjenu novih tehnologija, dizajna i kreativnih industrija. Cilj ovog partnerstva između 

Muzeja i HGK-a jest obnova spomeničke baštine u funkciji gospodarskog razvoja, osobito poboljšanje 

turističke ponude kako bi se privuklo posjetitelje modernim i inovativnim kulturnim, turističkim, 

obrazovnim i zabavnim sadržajima. Ravnateljica Horjan nadalje predstavlja plan održavanja i 

opremanja Muzeja koji uključuje nabavu klimatizacijskih vitrina za tekstilne čuvaonice, nabavu 

arhivskih ladičara i poličnih regala za čuvaonice, zatim ugradnju zaštitnih rolo roleta, nabavu računala 

i uredske opreme, nabavu licenci za računalne programe za računovodstvo i uredsko poslovanje, 

nabavu alata za tehničku službu, nabavu usluga ispitivanja instalacija i servisa strojeva, uređaja i 

opreme, te opremu za video nadzor odnosno kontrolu pristupa, ulaza i evidencije. 

Voditeljica računovodstva Mirjana Klasić obavještava da su izračuni svih troškova nabave sastavljeni na 

temelju ponuda koje su prikupljene od relevantnih proizvođača, pružatelja usluga ili autora.  



Nakon provedene rasprave u kojoj sudjeluju svi članovi Vijeća, Upravno vijeće donosi Odluku o 

prihvaćanju Plana investicija, održavanja i opremanja Etnografskog muzeja za 2020. godinu. 

5. 

Ravnateljica Goranka Horjan obavještava da je Etnografski muzej nakon provedenog natječaja za radno 

mjesto muzejskog pedagoga, objavljenog na službenim internetskim stranicama dana 19.06.2019. 

godine, izabrana gospođa Anastazija Petrović. U provedbi postupka natječaja objavljenog na službenim 

internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 30.05.2019. godine, za popunjavanje 

radnog mjesta voditelja marketinga izabrana je gospođa Ivana Lušić, dok je na radno mjesto tajnika 

Muzeja, temeljem natječaja objavljenog dana 02.07.2019. godine na internetskim stranicama 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, izabrana gospođa Jerka Perica . Ravnateljica Horjan naglašava da 

je za sva navedena radna mjesta prethodno pribavljena suglasnost Gradskog ureda za kulturu Grada 

Zagreba. 

Ravnateljica ističe da je u planu zapošljavanje jedne osobe na radnom mjestu informatičara u Odjelu 

zajedničkih stručnih poslova Muzeja. Planira se zaposliti i jedna osoba u računovodstvu zbog 

povećanog opsega posla. 

6. 

Pod točkom razno nije bilo rasprave. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća zaključuje sjednicu. 

Završeno u 15,50 sati. 

 

Zapisničar:       Predsjednik Upravnog vijeća: 

____________________     _________________________ 

Jerka Perica, dipl. iur.      Vinko Ivić, muzejski savjetnik 


