
Ur. br. 38-20 

U Iloku, 5. siječnja 2021. 

 

Zapisnik 2. dijela 2. izvanredne sjednice Upravnog vijeća Muzeja grada Iloka, 

održane telefonskim putem, u srijedu 30. prosinca 2020. 

 

Na sjednici su bili nazočni članovi Upravnog vijeća Muzeja grada Iloka (dalje u tekstu: 

MV-a MGI-a): Andrea Rimpf, Maja Barić, Marko Kevo, Marija Dobošević, Janja Mandarić, 

Tatjana Faletar 

 

Zapisničar: Marko Kevo 

Ovjerovitelj zapisnika: 

 

Pozivu za 2. Izvanrednu sjednicu UV MGI-a priloženi su:  

Prijedlog ugovora o radu na određeno-radno mjesto ravnateljica  

 

Nastavak sjednicu je otvorila predsjednica UV-a MGI-a Andrea Rimpf u 14.30 h.  

 

 

1. Sklapanje ugovora o radu na određeno 

Predsjednica UV MGI očitovala se o drugom pravnom mišljenju koje je zatražila o prijedlogu 

ugovora o radu za mjesto ravnatelja muzeja, tj. o čl. 1, st.3 istoga. U njemu je navedeno da 

navedeni članak nije protuzakonit, te je dano mišljenje da prestankom mandata zaposlenica 

ostaje na radnom mjestu na koje je radila prije imenovanja regulirano ugovorom na 

neodređeno vrijeme. S obzirom da su članovi vijeća predstavnika Osnivača nakon drugog 

pravnog mišljenja ostali pri odluci o micanju gore navedene stavke Ugovora, pristupilo se 

glasovanju za prihvaćanje prijedloga ugovora o radu za radno mjesto ravnateljice Muzeja 

grada Iloka Maji Barić.  

Četiri vijećnice glasovale su za prihvaćanje prijedloga ugovora koji su predložili vijećnici UV 

MGI predstavnici Osnivača, s jednim glasom suzdržan (Kevo). Objašnjenje suzdržanog glasa 

jest da je i prvotni prijedlog ugovora sa čl.1, st.3 bio zakonit i nepotrebno izbačen. 

Predsjednica UV MGI upitala je ravnateljicu MGI  slaže li se s prijedlogom ugovora. 

Odgovorila je, iako je i prvi prijedlog bio zakonit, ovaj drugi također regulira radno mjesto 



nakon isteka mandata tako da je pravovaljan ugovor na neodređeno na mjesto kustosa. 

Potvrdila je da se slaže s prijedlogom ugovora. 

Predsjednica UV MGI izvijestila je da će poslati ugovor o radu za novi mandat ravnateljice i 

rješenje na Trgovački sud u što kraćem roku.  

 

Time je završena sjednica i zaključena rasprava u 14.35 h. 

 

 

 

Zapisničar:                        Ovjerovitelj: 

Marko Kevo                       

 

 

 


