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ZAPISNIK 
Konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Muzeja suvremene umjetnosti održane 

21.12.2021. s početkom u 10.00 sati 
u prostorijama MSU 

Prisutni članovi Upravnog vijeća: Nada Beroš, Ana Dević, Emina Višnić, Ana Škegro, 
Darko Čopec 

Ostali prisutni: dr.sc. Snježana Pintarić, ravnateljica; Karmela Loina, tajnica; Mihaela 
Škrapec, voditeljica računovodstva ; Romana Stanić, administrativna 
korespondentica 

DNEVNI RED: 

l. Verifikacija mandata novoizabranih članica Upravnog vijeća 
2. Izbor predsjednika/ce i zamjenika/ce predsjednika/ce Upravnog vijeća 
3. Usvajanje Financijskog plana Muzeja suvremene umjetnosti za 2022. godinu 
4. Otvaranje prispjelih prijava na natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Muzeja suvremene 

umjetnostt provjera ispunjavanja uvjeta i donošenje odluke o pozivanju kandidata na 
razgovor 

5. Razno 

Temeljem članka 29. Statuta, prvu sjednicu saziva i njome rukovodi najstariji član Upravnog 
vijeća. Stoga je Nada Beroš utvrdila da su prisutni svi članovi te da će odluke biti donijete 
pravovaljana. Stavila je na glasanje dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen. 

1. Verifikacija mandata novoizabranih članica Upravnog vijeća 

Novoizabrane članice Ana Dević, Emina Višnić i Nada Beroš imenovane su temeljem 
Zak ljučka gradonače lnika Grada Zagreba od 9. prosinca 2021., (Klasa: 612-01/21-09/24, 
Urbroj: 251-03-02-21-2), dok je Ana Škegro izabrana na sjednici Stručnog vijeća održanoj 
dana 7.12.2021. 

Mandat novoizabranih članica Upravnog vijeća jednoglasno je verificiran . 

2. Izbor predsjednika/ce i zamjenika/ce predsjednika/ce Upravnog vijeća 

Nada Beroš za predsjednicu Upravnog vijeća MSU predložila je Anu Dević. Ana Dević 

prihvatila je kandidaturu. 
Po provedenom glasanju, Ana Dević jednoglasno je izabrana za predsjednicu Upravnog 
vijeća . 



Darko Čopec za zamjenicu predsjednice Upravnog vijeća predložio je Anu Škegro a Ana Dević 
predložila je Nadu Beroš. Obje predložene kandidatkinje prihvatrle su kandidaturu. Za Anu 
Škegro glasala su dva član a a za Nadu Beroš tri. Stoga je većinom glasova, Nada Beroš 
izabrana za zamjenicu predsjednice Upravnog vijeća. 

Nakon što je izabrana za predsjednicu, Ana Dević preuzela je vođenje sjednice. 

3. Usvajanje Financijskog plana Muzeja suvremene umjetnosti za 2022. godinu 

Ravnateljica Snježana Pintarić izvijestila je da se ova točka odgađa za sljedeću sjednicu jer su 
u međuvremenu stigle nove upute od Gradskog ureda za kulturu t emeljem kojih je prije 
usvajanja potrebno uravnotežiti planove putem web aplikacije konsolidiranog planiranja. 
Nakon ove točke ravnateljica S. Pintarić napustila je sjednicu. 

4. Otvaranje prispjelih prijava na natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Muzeja suvremene 
umjetnosti, provjera ispunjavanja uvjeta i donošenje odluke o pozivanju kandidata na 
razgovor 

Članovi Upravnog vijeća utvrdili su da su na natječaj za imenovanje ravnatelja/ice MSU koji je 
objavljen u " Narodnim novinama" i na mrežnim stranicama Muzeja suvremene umjetnosti 
dana 12.11.2021., a trajao je do 13.12.2021., u roku pristigle četiri prijave. 

Članovi Upravnog vijeća otvorili su omotnice s prijavama i utvrdili da su prijave podnijele: 
Snježana Pintarić, Vesna Meštrić, Borka Bobovec i Zdenka Badovinac. 
Uz konzultacije s tajnicom Muzeja pregledana je natječajna dokumentacija. 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu trebalo je priložiti : 
1. životopis s opisom dosadašnjeg rada 
2. program rada Muzeja suvremene umjetnosti za četverogodišnje razdoblje 
3. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome) 
4. dokaze o radu u muzeju ili u kulturi, znanosti ili obrazovanju (elektronički zapis ili 

potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za 
mirovinsko osiguranje ne starija od 3 mjeseca ili drugi odgovarajući dokaz o radu u 
navedenim djelatnostima) 

S. dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslika potvrde škole stranih jezika, preslika 
indeksa i sl.) 

6. vjenčani ili rodni list za kandidate kojima osobni podaci nisu identični priloženim 
ispravama 

7. uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak pribavljena 
od nadležnog suda ili sustavom e-Građani, ne starije od 15 dana od podnošenja 
prijave 

Utvrđeno je da su Snježana Pintarić, Vesna Meštrić i Zdenka Badovinac, uz prijavu dostavile 
sve dokaze o ispunjavanju uvjeta sukladno objavljenom natječaju . 

Zdenka Badovinac, slovenska državljanka, dostavila je prijavu na hrvatskom jeziku te 
popratnu dokumentaciju prevedenu od ovlaštenog sudskog tumača. Uvidom u 
dokumentaciju utvrđeno je da diploma imenovane kandidatkinje dati ra s danom 12.2.1986. 
Člankom 19. Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija određeno je da su 
školske svjedodžbe, diplome i druge javne isprave o stečenoj naobrazbi izdane do 8. 

; 



listopada 1991. godine u obrazovnim ustanovama na području bivše SFRJ izjednačene po 
pravnoj snazi sa školskim svjedodžbama, diplomama i drugim javnim ispravama obrazovnih 
ustanova Republike Hrvatske i ne podliježu postupku priznavanja. 

Pregledom dokumentacije Upravno vijeće je utvrdilo da su Snježana Pintarić, Vesna Meštrić i 
Zdenka Badovinac uz prijavu dostavile sve dokaze o ispunjavanju uvjeta sukladno 
objavljenom natječaju. 

Uvidom u popratnu natječajnu dokumentaciju Barke Bobovec, tajnica K. Loina iznijela je 
mišljenje da Borka Bobovec nije dostavila dokaze navedene u tekstu natječaja kojima bi 
dokazala da ima pet godina rada u muzeju, odnosno deset godina rada u kulturi, znanosti ili 
obrazovanju. Zbog pribavljanja dodatnog pravnog mišljenja, Upravno vijeće je zaključilo da 
će se tajnica K. Loina do sljedeće sjednice konzultirati s odvjetničkim društvom s kojim Muzej 
surađuje, u svrhu pribavljanja mišljenja o okolnosti ispunjavanja uvjeta - pet godina rada u 
muzeju, odnosno deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju . 

Zaključeno je da će se sljedeća sjednica održati u utorak 28.12.2021. u 10 sati putem zoom-a. 
Na toj će sjednici tajnica K. Loina izvijestiti o pribavljenom mišljenju vezano za ispunjavanje 
uvjeta kandidatkinje Barke Bobovec. 

Upravno vijeće dalje je zaključilo da će u utorak 4.1.2022. na sjednicu Upravnog vijeća na 
razgovor biti pozvane kandidatkinje koje ispunjavaju uvjete natječaja. Razgovori će započeti 
u 10 sati a razmak između kandidatkinja bit će l sat i 15 minuta. 

Ana Škegro, kao predstavnica Stručnog vijeća, pitala je da li članovi žele da pribavi mišljenje 
Stručnog vijeća u vezi s kandidatkinjama za ravnatelja. 
Budući da Zakon o muzejima ne propisuje pribavljanje prethodnog mišljenja Stručnog vijeća 
prije donošenja prijedloga o imenovanju ravnatelja, Upravno vijeće zaključilo je da mišljenje 
Stručnog vijeća neće tražiti, a da Ana Škegro kao predstavnica Stručnog vijeća u Upravnom 
vijeću zastupa stavove Stručnog vijeća. 

S. Razno 

Emina Višnić zatražila je da voditeljica računovodstva Mihaela Škrapec za sljedeću sjednicu 
pripremi sljedeće dokumente: 

-strukturu vlastitih prihoda prema mjestu troška 

- usporedbu Financijskog plana s prošlom godinom 

- grafički prikaz usporedbe Financijskog plana s prošlom godinom. 

Ana Dević postavila je pitanje o stanju dvorane Gorgona. Darko Čopec izvijestio je da su s 
danom 10.12.2021. završeni sanacijski radovi oštećenja nakon potresa. Tvrtka Kustošija 
građenje obavila je sanaciju kritičnih mjesta oštećenih potresom, temeljem provedene javne 
nabave, od strane Grada Zagreba. Ključna sanacija obavljena je u oknima teretnih liftova koji 
su neophodni za postav izložbi. U tijeku je postupak nabave za mjesečno redovito održavanje 
scenske mehanizacije. Nakon završetka postupka, u siječnju 2022. godine, bit će obavljen 
inspekcijski pregled scenske mehanizacije t e postupak zaštite od požara. 30% scenske 
mehanizacije i dalje nije u funkciji ali osnovni programi kao što je kino program, moći će se 
održavati. Za punu funkciju dvorane, godišnje bi za održavanje trebalo uložiti oko 
300.000,00kn. 



Vezano za zapadnu medijsku fasadu, Darko Čopec izvijestio je da dijelova za popravak 
medijskog display-a nema na tržištu te da je programski zastar'io. 

Zaključeno je da su prioriteti za stavljanje u funkciju: 

dvorana Gorgona 

sanacija prokišnjavanja 

zapadna medijska fasada. 

Sjednica je zaključena u 13.00 sati. 

Zagisnik vodila: 

~\-~ 
Romana Stanić 

Predsjednica Upravnog vijeća: 

Ana Dević 

: 
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