
ZAPISNIK 

30. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća Etnografskog muzeja, održane 6.4. i 8.4.2021. godine 

 

(Online) 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 

Ljiljana Vilus Japec, članica Upravnog vijeća 

 

(Online) prisutne osobe izvan Upravnog vijeća: 

Goranka Horjan, ravnateljica Etnografskog muzeja 

Hrvoje Sešek, viši stručni suradnik 

 

Predsjednik Upravnog vijeća Vinko Ivić predlaže sljedeći dnevni red: 

1. Prihvaćanje dnevnog reda 

2. Prihvaćanje zapisnika 29. sjednice Upravnog vijeća 

3. Obavijest o izboru nove članice Upravnog vijeća – predstavnica radnika Ljiljana Vilus Japec 

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o izvođenju građevinsko – 

obrtničkih i instalaterskih radova i postavljanje taktilnih traka i ploča za slijepe i slabovidne u 

okviru projekta „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u 

Kačićevoj ulici“ KK.06.2.2.06.0001. 

1. 

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

2. 

Zapisnik 29. sjednice Upravnog vijeća održane 04.03.2021. godine jednoglasno je prihvaćen. 

3. 

Ravnateljica Goranka Horjan elektronskim putem obavještava članove Upravnog vijeća da je Ljiljana 

Vilus Japec novoizabrana članica Vijeća. 

4. 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje 

Ugovora o izvođenju građevinsko – obrtničkih i instalaterskih radova i postavljanje taktilnih traka i 



ploča za slijepe i slabovidne u okviru projekta „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske 

uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ KK.06.2.2.06.0001. 

 

Ravnateljica Goranka Horjan, 08.04.2021. godine, upućuje zamolbu članovima Upravnog vijeća za 

prihvaćanjem prijedloga dopune dnevnog reda 30. sjednice Vijeća novom točkom 5. dnevog reda koja 

glasi „Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o pružanju usluga stručnog nadzora 

građenja nad izvođenjem građevinsko – obrtničkih i instalaterskih radova i postavljanjem taktilnih 

traka i ploča za slijepe i slabovidne u okviru projekta „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade 

Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ KK.06.2.2.06.0001.“. 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju predloženu dopunu dnevnog reda. 

 

5. 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje 

Ugovora o pružanju usluga stručnog nadzora građenja nad izvođenjem građevinsko – obrtničkih i 

instalaterskih radova i postavljanjem taktilnih traka i ploča za slijepe i slabovidne u okviru projekta 

„Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ 

KK.06.2.2.06.0001. 

 

Zapisničar:       Predsjednik Upravnog vijeća: 

_________________________     _________________________ 

Hrvoje Sešek       Vinko Ivić 


