Ur. br. 39-20
U Iloku, 23. prosinca 2020.
Zapisnik 2. dijela2. izvanredne sjednice Upravnog vijeća Muzeja grada Iloka,
održane telefonskim putem, u srijedu 23. 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
Sjednicu je otvorila predsjednica UV-a MGI-a Andrea Rimpf u 14.30 h.

Za sjednicu je predložila sljedeći dnevni red:
1. Sklapanje ugovora o radu na određeno
Dnevni red jednoglasno donesen.
1. Sklapanje ugovora o radu na određeno
Predsjednica UV MGI očitovala se o dopis vijećnika iz redova Osnivača gdje je rečeno da će
se o točki 2, 3, 4 raspravljati na sljedećoj redovnoj sjednici s obzirom da se na ovoj
izvanrednoj raspravlja samo o jednoj točki. Nastavila je vijećnica Dobošević rekavši da se do
sljedeće sjednice pisano očituje Muzej prema tim točkama.
Predsjednica UV MGI upitala je što se točno traži u uklanjanju čl.1, st.3 na što se nadovezala
vijećnica Faletar da se navedeni prijedlog Ugovora odnosi samo na mandat ravnateljice, a ne
na prvotni ugovor na neodređeno.
Predsjednica UV MGI informirala je da je navedeni st.1, čl. 3 prijedloga ugovora stajao i u
prošlom ugovoru pa opet pita zašto ga je sada potrebno izbaciti. Također je upitala što činiti
ako se u međuvremenu ravnateljica razriješi dužnosti.

Nastavila je ravnateljica MGI rekavši da novi ugovor znači i zamrzavanje prijašnjega na
neodređeno te da onda treba posebna odluka kojom se radno mjesto regulira. Vijećnica
Dobošević je izvijestila da će stajati onako kako su oni, kao predstavnici Osnivača, tražili u
dopisu ili neće stajati nikako bez usvajanja. Na to se dovezala ravnateljica MGI da će tražiti
pravno mišljenje ovoga prijedloga ugovora. Predsjednica UV MGI upitala je vijećnike
predstavnike Osnivača jesu li se posavjetovali oko svojega potraživanja s pravnom službom
na što je rečeno da su se savjetovali s pravnom službom Grada Iloka.
S obzirom da se nije bilo moguće usuglasili o daljnjem činjenju, predsjednica UV MGI tražila
je da se posavjetuje s pravnikom za radno pravo te traži drugo mišljenje.
Usuglašeno je da će se tražiti pisano drugo mišljenje pravnika za čl.1, st.3. prijedloga
Ugovora za mjesto ravnatelja na određeno te nakon njegovog dobivanja slijede daljnja
postupanja oko sklapanja ugovora na određeno na mjesto ravnatelja.
Budući da više nije bilo točaka za raspravu, predsjednica UV-a zaključila je raspravu te je
sjednica završena u 14:40 h.

Zapisničar:
Marko Kevo

Ovjerovitelj:

