ZAPISNIK
33. sjednice Upravnog vijeća Etnografskog muzeja, održane 5.10.2021. godine s početkom u 14:00
sati, u prostorijama zgrade Muzeja, Trg Mažuranića 14

Prisutni članovi Upravnog vijeća:
Vinko Ivić, predsjednik Upravnog vijeća, on line putem Zoom aplikacije
Ljiljana Perišić, članica Upravnog vijeća,
Nikola Tuškan, član Upravnog vijeća, on line putem Zoom aplikacije
Aleksandra Vlatković, zamjenica predsjednika Upravnog vijeća
Ljiljana Vilus Japec, članica Upravnog vijeća

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

Predsjednik Upravnog vijeća Vinko Ivić predlaže sljedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje dnevnog reda
2. Prihvaćanje zapisnika 32. sjednice Upravnog vijeća i zapisnika o davanju suglasnosti za
sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti
3. Prijedlog programa rada Etnografskog muzeja za 2022. godinu
4. Prijedlog plana proračuna Etnografskog muzeja za 2021. godinu – rebalans i obavijest o
teškoćama u financijskom poslovanju Muzeja
5. Plan nabave i plan dostave Zahtjeva za nadoknadu sredstava za projekt zbrinjavanja i
zaštite muzejske građe stradale u potresu
6. Usvajanje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Etnografskog muzeja
7. Razno

1.
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
2.
Zapisnik 32. sjednice Upravnog vijeća i zapisnika o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o dodjeli
bespovratnih sredstava jednoglasno je prihvaćen.

3.
Ravnateljica Goranka Horjan predstavlja Upravnom vijeću plan programa Etnografskog muzeja za
2022. godinu. Središnja izložba Muzeja planirana je u razodoblju od rujna 2022. do travnja 2023.
godine. Obrađivat će temu gladi i rezultat je suradnje Etnografskog muzeja i Instituta za etnologiju i
folkloristiku s ciljem podizanja svijesti o problemu nametnute i samonametnute gladi. Od ostalih
izložbi, planira se digitalna izložba o pokućstvu te izložba o umjetničkom nakitu. U nakladničnkom
dijelu programa radit će se na pripremi i objavi novog broja časopisa Etnološka istraživanja, kataloga
Zbirke pokućstva i Vodiča za djecu. Redovne djelatnosti muzeja se odnose na redovni edukativni
program, redovni rad knjižnice, određene zahvate na građi i zaštite kulturne baštine. Prioritetna
izložba međunarodne kulturne suradnje bit će gostovanje izložbe o braći Seljan u Južnoj Americi.
Marketinške aktivnosti su osmišljene u cilju povećanja prisutnosti i vidljivosti Etnografskog muzeja na
društvenim mrežama na način da se osigura više aktivnosti u manjem broju programa.
Predsjednik Vijeća Vinko Ivić smatra da je predloženi program kvalitetno isplaniran, prati duh vremena
odnosno usklađuje potrebe korisnika s realno provedivim muzejskim programima u uvjetima
pandemije i skromnijim financijskim mogućnostima.
Nakon provedene rasprave, Upravno vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju Prijedloga
posebnih programa Etnografskog muzeja za 2022. godinu.
4.
Ravnateljica navodi da je financijski plan napravljen u okvirima zadanih od Grada s time da je Muzej
dao perspektivu završetka radova u Kačićevoj 9/2 u drugoj polovici 2022. godine te opremanje i zgrade
i njezino stavljanje u punu funkciju u 2023. godini. Projekt s Hrvatskom gospodarskom komorom je
zastsao zbog izazova u financiranju, promijenili su se uvjeti na tržištu od 2016. godine i danas je isti
projekt višestruko skuplji, no Muzej i dalje aktivno iznalazi i druge izvore financiranja, osobito iz EU
fondova, a na tu temu održan je i sastanak s Komorom.
Voditeljica računovodstva Mirjana Klasić ističe da se financijski plan za ovu godinu još uvijek sporo i
loše provodi budući da Osnivač kontinuirano ne doznačuje sredstva za materijalne troškove koji nisu
uplaćeni Muzeju još od travnja ove godine. Od programskih stavki uplaćena je svega 1/6 (jedna
šestina) , a trebalo je dosad biti uplaćeno 4/6 (četiri šestine). Rebalansom su u suštini ispravljene
određene stavke koje neće biti moguće ostvariti.
Upravno vijeće, nakon kratke rasprave, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju Prijedloga plana
proračuna Etnografskog muzeja za 2021. godinu.
5.
Ravnateljica navodi da je temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava
iz Fonda solidarnosti EU, u vezi projekta „Provedba mjera zaštite za opremanje čuvaonice pokretne
muzejske građe Etnografskog muzeja, Zagreb“, izrađen plan nabave kojim je predviđena nabava
radova, robe i usluga u četiri etape počevši od prosinca 2021. do svibnja 2022. godine. Prema
navedenom Ugovoru, korisnik bespovratnih sredstava (Muzej) plaćanje prihvatljivih troškova iz
bespovratnih sredstava potražuje podnošenjem zahtjeva za nadoknadom sredstava. Pritom treba
voditi računa da prvi zahtjev bude na što manji iznos kako bi plaćanje bilo provedivo s obzirom da Grad
nema osiguranih sredstava na vrijeme.

6.
Tajnica Etnografskog muzeja Jerka Bušić predstavlja članovima Upravnog vijeća prijedlog Pravilnika o
izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Etnografskog muzeja. Riječ je o manjim
izmjenama kojima se Pravilnik usklađuje s odredbama Kolektivnog ugovora u vezi sa stručnom
spremom potrebnom za radna mjesta manipulant, prodavač-spremač i dostavljač-spremač. Umjesto
dosadašnje srednje stručne spreme, bit će potrebna niža stručna sprema kao uvjet za obavljanje
poslova navedenih radnih mjesta.
Nakon kratke rasprave, Upravno vijeće jednoglasno prihvaća predloženi Pravilnik o izmjenama
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Etnografskog muzeja.
7.
Ravnateljica informira da je u postupku natječaja za radno mjesto diplomiranog knjižničara/višeg
knjižničara/knjižničara savjetnika izabrana Lorena Martinić, magistra edukacije njemačkog jezika i
književnosti i magistra bibliotekarstva, s položenim stručnim ispitom za diplomiranog knjižničara.
8.
Pod točkom „Razno“ nije bilo rasprave.

Predsjednik Upravnog vijeća zaključuje sjednicu.

Završeno u 15:00 sati.

Zapisničar:

Predsjednik Upravnog vijeća:

____________________

_________________________

Jerka Bušić

Vinko Ivić

