Ur. br. 404-20
U Iloku, 9. prosinca 2020.

Zapisnik 31. sjednice Upravnog vijeća Muzeja grada Iloka,
održane u Muzeju grada Iloka, u utorak 8. prosinca 2020. u 14:45 h

Na sjednici su bili nazočni članovi Upravnog vijeća Muzeja grada Iloka (dalje u tekstu:
UV-a MGI-a): Andrea Rimpf, Marko Kevo, Tatjana Faletar, Marija Dobošević, Janja
Mandarić, Maja Barić
Zapisničar: Marko Kevo
Ovjerovitelj zapisnika: Janja Mandarić

Pozivu za 31. sjednicu MV-a MGI-a priloženi su:
Zapisnik 30. sjednice UV MGI, Prijedlog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
Muzeja grada Iloka, Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
Muzeja grada Iloka, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o poništenju natječaja za izbor i
imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Iloka, Odluka o poništenju Odluke o neprihvaćanju
kandidature za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Iloka
Sjednicu je otvorila predsjednica UV-a MGI-a Andrea Rimpf u 14:45 h.

Za sjednicu je predložila sljedeći dnevni red:
1. Zapisnik 30. sjednice UV MGI
2. Prethodna suglasnost za Izmjene i dopune Statuta Muzeja grada Iloka ur.br. 221-20 kao
dodatak pročišćenom tekstu

3. Prethodna suglasnost za Izmjene i dopune unutarnjeg ustrojstva Pravilnika Muzeja grada
Iloka
4. Otvaranje koverti Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Iloka od
zaključnog dana 28.11.2020.
5. Donošenje prijedloga odluke o izboru i imenovanju ravnatelja/ice Muzeja grada Iloka
6. Razno
UV MGI-a jednoglasno je prihvatilo Dnevni red.
1. Zapisnik 30. sjednice UV MGI
UV MGI-a jednoglasno je usvojilo zapisnik 30. sjednice UV MGI.
2. Prethodna suglasnost za Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o poništenju natječaja za
izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Iloka
Ravnateljica MGI obavijestila je vijećnike da je dobila lektorirani tekst Statuta Muzeja grada
Iloka od Grada Iloka, spreman za usvajanje na sjednici Gradskog vijeća Grada Iloka. U
lektoriranom tekstu dodala je nekoliko ispravki koje je elaborirala: čl. 2 – „Grad je Ilok u
Grad Ilok je“, čl. 7, st.2 – „izrada“ u „izrade“, čl. 8, st. 2 – „iza riječi osobito staviti prijedlog
na, a sadržaj na koji se odnosi stavlja se u množinu“, čl. 23 – riječ je o sistematiziranju
sadržaja u unutarnjem ustrojstvu muzeja, čl. 35 – „dvaput napisano riječ politike muzeja,
jednu izbaciti; umjesto slovnim oznakama, brojevima označiti sadržaj u tablicama, čl. 37 –
maknuti slovne oznake te staviti uvlake. Ravnateljica MGI nastavila je s izlaganjem
izvijestivši o prijedlogu gradonačelnice Grada Iloka o preuzimanju poslova i otvaranju kurije
Brnjaković s jedinicom blagajne sa suvenirnicom. Predložila je vijećnicima da se doda
izmjena dobivena u privitku poziva na sjednicu. Riječ je o zapošljavanju dvije osobe, jedne na
blagajni te stručnog vođenja. Time bi se rasteretili poslovi kustosa, a dovelo bi do povećanja
radnog vremena muzeja. Nakon konzultacija s drugim kolegama o nazivu radnog mjesta,
navela je da je riječ o stručnom referentu-muzejskom vodiču, kao pomoćno stručno osoblje. U
prijedlogu izmjena i dopuna Statuta Muzeja grada Iloka, čl. 13, st.4, traži se detaljnije
navođenje načina prema kojima muzej ostvaruje prihode, koje je pobrojala ravnateljica MGI.
Nakon kratke rasprave, vijećnici UV MGI jednoglasno su dali suglasnost za Izmjene i dopune
Statuta Muzeja grada Iloka ur.br. 221-20 kao dodatak pročišćenom tekstu.

3. Prethodna suglasnost za Izmjene i dopune unutarnjeg ustrojstva Pravilnika Muzeja
grada Iloka
U točki 3 nastavila je ravnateljica MGI o ustrojavanju novog radnog mjesta stručni referentmuzejski vodič. Upitala je vijećnike ima li nedoumica oko navedenog radnog mjesta na što
vijećnici nisu imali upita. S obzirom na zapošljavanje na neodređeno radnog vrijeme prema
Statutu Muzeja grada Iloka, naglasila je da je bitno da osoba ima dobre kvalifikacije. U
raspravi su vijećnici dali prijedloge oko uvjeta radnog mjesta muzejskog vodiča. Vijećnica
Mandarić predložila je da uvjet bude znanje engleskog jezika na razini B1, njemačkog A2 ili
nekog trećeg. Ostali vijećnici su također bili za takav prijedlog. Osim toga, povela se i
rasprava oko vremena probnog rada budućeg zaposlenika, koji u prijedlogu stoji od 1
mjeseca. Ravnateljica MGI upitala je vijećnike na koji način odlučiti o vremenu probnog rada,
s obzirom na kvalifikacije budućeg zaposlenika i opsega posla i odgovornosti koje će imati.
Vijećnica Mandarić izjavila je da je za prijedlog probnog rada od 3 mjeseca. Nastavio je
vijećnik Kevo predloživši na probni rok od 3 mjeseca na ugovor na neodređeno. Ostali
vijećnici su prihvatili navedeni vremenski rok.
Na kraju rasprave, jednoglasno je dana suglasnost na Izmjene i dopune unutarnjeg ustrojstva
Pravilnika Muzeja grada Iloka, uz dopune u promjeni probnog roka na 3 mjeseca te uvjeta
rada znanja stranog jezika – engleski minimalno B1 razina, njemački A2 ili neki treći.
4. Otvaranje koverti Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Iloka
od zaključnog dana 28.11.2020.
Na kraju točke 3. ravnateljica MGI napustila je sjednicu zbog sljedećih točaka dnevnog reda.
Predsjednica UV MGI izvijestila je vijećnike da je na natječaj za izbor i imenovanje
ravnatelja/ice Muzeja grada Iloka pristigla jedna ponuda 26.11.2020. godine. Pred vijećnicima
otvorila je kuvertu te informirala da je pristigla prijava na ime Maja Barić. Shodno uvjetima
natječaja, prijava je sadržavala svu potrebnu dokumentaciju s identičnim Prijedlogom
četverogodišnjim programom rada, kao u prijavi na prvi natječaj od 28. rujna 2020.

5. Donošenje prijedloga odluke o izboru i imenovanju ravnatelja/ice Muzeja grada Iloka
Nastavljajući, predsjednica UV MGI rekla je da se savjetovala s Hrvatskim muzejskim
društvom oko ovlasti Upravnog vijeća u kojima ono ima pravo odlučiti o kandidatu prema

ispunjenoj papirologiji. S obzirom da je jedna prijava na natječaj, pripremila je prijedlog
odluke o imenovanju Maje Barić na mjesto ravnatelja/ice Muzeja grada Iloka, kako bi ista
mogla biti odaslana na Gradsko vijeće Grada Iloka. Shodno tome da je Četverogodišnji plan
istovjetan onog iz prvog natječaja, napomenula je da Stručno vijeće Muzeja grada Iloka
potvrđuje odluku o pozitivnom mišljenju na Četverogodišnji program rada iz prvog natječaja.
Vijećnica Faletar upitala je na koji način je sročena forma prijedloga Odluke o imenovanju, a
predsjednica UV MGI Rimpf odgovorila je da se konzultirala s drugim muzejima oko
postupanja i pisanja prijedloga. Vijećnica Faletar nastavila je s pitanjem dostavlja li se i
popratna dokumentacija na raspravu Gradskom vijeću. Odgovorila joj je predsjednica UV
MGI da nema potrebe dostavljati i popratnu dokumentaciju. S obzirom da Gradsko vijeće
donosi konačnu odluku, vijećnica Dobošević predložila je da im se dostavi Četverogodišnji
program rada. Vijećnici su se složili oko toga, dok je vijećnik Kevo upozorio da
Četverogodišnji program rada, kao zaštićeno autorsko dobro, može biti dostavljeno sam
članovima Gradskog vijeća Grada Iloka, a ne i trećim stranama.
Nakon rasprave, UV MGI Jednoglasno je donijelo prijedlog odluke o izvoru i imenovanju
Maje Barić za ravnateljicu Muzeja grada Iloka u novi četverogodišnji mandat, uz dopunu o
dostavljanju Četverogodišnjeg programa rada članovima Gradskog vijeća Grada Iloka.
6. Razno
Nije bilo rasprave u točki 6.

Kako nije više bilo tema za raspravu, sjednica je završena u 15:55 h.

Zapisničar:

Ovjeroviteljica:

Marko Kevo

Janja Mandarić

