ZAPISNIK
35. sjednice Upravnog vijeća Etnografskog muzeja, održane elektoničkim putem 27.,28. i 29. 10.2021.
godine.
Elektronička sjednica Upravnog vijeća Etnografskog muzeja održana je prema dogovoru ravnateljice
Goranke Horjan i predsjednika Upravnog vijeća Vinka Ivića radi hitnog donošenja odluka o pokretanju
postupaka javne nabave u okviru projekta opremanja čuvaonica muzejske građe Etnografskog muzeja,
a temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz
Fonda solidarnosti Europske unije, Broj: 74-0151-21 od 25.8.2021. godine, u okviru projekta
„Provedba mjera zaštite za opremanje čuvaonice pokretne muzejske građe Etnografskog muzeja,
Zagreb“.

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

Osobe izvan Upravnog vijeća:
Goranka Horjan, ravnateljica Etnografskog muzeja
Jerka Bušić, tajnica Etnografskog muzeja

Predsjednik Upravnog vijeća Vinko Ivić predložio je sljedeći dnevni red:
1. Odluka o pokretanju postupka jednostavne nabave za predmet nabave: „Zaštitni radovi na
muzejskoj građi (fumigacija, dezinsekcija, deratizacija)“ procijenjene vrijednosti nabave 170.000,00 kn
bez PDV-a.
2. Odluka o pokretanju postupka javne nabave za predmet nabave: „Nabava materijala za
zbrinjavanje muzejske građe“ procijenjene vrijednosti nabave 292.000,00 kn bez PDV-a.
3. Odluka o pokretanju postupka jednostavne nabave za predmet nabave: „Usluge evakuacije
– prijevoz i radna snaga“ procijenjene vrijednosti nabave 140.000,00 kn bez PDV-a,
4. Odluka o pokretanju postupka javne nabave za predmet nabave: „Nabava opreme za
čuvaonicu“ procijenjene vrijednosti nabave 1.334.340,00 kn bez PDV-a.
5. Razno

Ad 1.,2.,3.,4.
Poziv na sjednicu upućen je članovima Upravnog vijeća elektronskim putem 27.10.2021. uz nacrte
Odluka o pokretanju postupaka javne nabave.
Od članova Vijeća zatraženo je da se povratno elektronskim putem izjasne jesu li suglasni sa tekstom
navedenih Odluka.
Članovi Vijeća dostavili su svoje izjave da su suglasni s predloženim Odlukama te su jednoglasno
usvojene sve predložene Odluke.
5.
Pod točkom „Razno“ nije bilo rasprave.

Predsjednik Upravnog vijeća zaključuje sjednicu.

Završeno 29.10. 2021. u 14:25 sati.
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