Zagreb, 10. ožujka 2017.
Ur. broj: 42/
-17

ZAPISNIK

s 12. sjednice Muzejskog vijeća Muzejskoga dokumentacijskog centra, održane
10. ožujka 2017., s početkom u 9,30 sati, u prostorijama MDC-a, Zagreb, Ilica 44

Prisutne članice Muzejskog vijeća:
1.
2.
3.
4.
5.

mr. sc. Dubravka Osrečki Jakelić – predsjednica Muzejskog vijeća MDC-a
mr. sc. Snježana Radovanlija Mileusnić – zamjenica predsjednice Muzejskog vijeća MDC-a
Silvija Brkić Midžić – članica Muzejskog vijeća MDC-a
mr. sc. Snježana Pintarić – članica Muzejskog vijeća MDC-a
Iva Validžija – članica Muzejskog vijeća MDC-a

Ostali prisutni:

1. Tamara Tomašković, voditeljica ureda ravnatelja MDC-a, zapisničarka

Odsutni:
1. Višnja Zgaga, prof., v. d. ravnatelja MDC –a – opravdano

Dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika s 11. sjednice Muzejskog vijeća MDC-a održane dana 27. veljače
2017.g.
2. Obavijest o provedenom natječaju za radno mjesto ravnatelj-a/ice MDC-a
3. Obavijest o zahtjevu v.d. ravnatelja MDC-a Višnje Zgaga za sporazumni prekid radnog odnosa
4. Razno

Sjednica započinje u 9,30 sati pozdravnom riječju Predsjednice Muzejskog vijeća MDC-a mr. sc.
Dubravke Osrečki Jakelić.

-

Snježana Radovanlija Mileusnić iskazuje nejasnoće oko 2. i 3. točke dnevnog reda.
Dubravka Osrečki Jakelić naglašava da su to obavijesti Ministarstvu kulture o provedenom
natječaju, odnosno zahtjevu Višnje Zgaga za sporazumni prekid radnog odnosa.
Predsjednica konstatira nadopunu 2. i 3. točke dnevnog reda.

Izmijenjeni dnevni red je jednoglasno prihvaćen, te glasi:

Dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika s 11. sjednice Muzejskog vijeća MDC-a održane dana 27. veljače
2017.g.
2. Obavijest o provedenom natječaju za radno mjesto ravnatelj-a/ice MDC-a koja se upućuje
Ministarstvu kulture
3. Obavijest o zahtjevu v.d. ravnatelja MDC-a Višnje Zgaga za sporazumni prekid radnog odnosa
koja se upućuje Ministarstvu kulture
4. Razno

1. Prihvaćanje Zapisnika s 11. sjednice Muzejskog vijeća MDC-a održane dana 27. veljače
2017.
-

-

-

Predsjednica Muzejskog vijeća postavlja upit o tome da li ima primjedbi na Zapisnik.
Iva Validžija konstatira da tekstom natječaja za ravnatelj-a/icu MDC-a nije definirano koji nivo
znanja stranog jezika je potreban.
I. Validžija smatra da se kao dokaz o znanju jednog svjetskog jezika svjedodžba škole stranih
jezika o položenom prvom stupnju njemačkog jezika, iz godine 2003. kandidatkinje Jelene
Balog Vojak ne treba isticati kao upitna.
Snježana Pintarić predlaže da se njena izjava „Snježana Pintarić također problematizira
navedenu potvrdu škole stranih jezika kandidatkinje Balog Vojak.“ ukloni iz teksta Zapisnika.
D. Orečki Jakelić konstatira uklanjanje sljedećih dijelova teksta iz Zapisnika:
„D. Osrečki Jakelić konstatira da je kandidatkinja Jelena Balog Vojak kao dokaz o znanju
jednog svjetskog jezika priložila svjedodžbu škole stranih jezika o položenom prvom stupnju
njemačkog jezika, iz godine 2003.“;
„D. Osrečki Jakelić konstatira da J. Balog Vojak i L. Dražin-Trbuljak zadovoljavaju uvjet
natječaja temeljem rada u muzejskoj djelatnosti, dok M. Kocijan i V. Lemić navedeni uvjet
zadovoljavaju temeljem rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom
za djelatnost muzeja i galerije.“;
„Snježana Pintarić također problematizira navedenu potvrdu škole stranih jezika
kandidatkinje Balog Vojak.“ .
Zaključak: Muzejsko vijeće MDC-a jednoglasno prihvaća Zapisnik uz navedene izmjene.
Nalaže se zapisničarki Tamari Tomašković da odmah unese izmjene, te se Zapisnik s 11.
Sjednice MV-a MDC-a potpisuje od strane svih članica Muzejskog vijeća MDC-a i zapisničarke
T. Tomašković. Zapisnik se potom upućuje Ministarstvu kulture.

2. Obavijest o provedenom natječaju za radno mjesto ravnatelj-a/ice MDC-a koja se upućuje
Ministarstvu kulture
-

Temeljem pristiglih prijava na natječaj, natječajne dokumentacije i Zapisnika s 11. Sjednice
MV-a MDC-a Muzejsko vijeće MDC-a sastavlja obavijest Ministarstvu kulture o provedenom
natječaju:
Poštovana gospođo dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrice kulture Republike Hrvatske,
u privitku Vam dostavljamo dokumentaciju o provedenom natječaju za ravnatelj-a/icu
Muzejskog dokumentacijskog centra u Zagrebu, sukladno čl. 27. st. 1. Zakona o muzejima, za
imenovanje ravnatelj-a/ice Muzejskog dokumentacijskog centra u Zagrebu.
Muzejsko vijeće Muzejskog dokumentacijskog centra na svojoj 10. sjednici održanoj dana 31.
siječnja 2017. donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto ravnatelj-a/ice
Muzejskog dokumentacijskog centra.
Tekst natječaja za radno mjesto ravnatelj-a/ice Muzejskog dokumentacijskog centra objavljen
je dana 3. veljače 2017. u službenom listu Republike Hrvatske Narodne novine i Hrvatskom
zavodu za zapošljavanje, te na mrežnoj stranici MDC-a (tekst natječaja u prilogu).
Po isteku zakonskog roka za podnošenje prijava na natječaj, Muzejsko vijeće MDC-a (u
sastavu: Dubravka Osrečki Jakelić, predsjednica; Silvija Brkić Midžić, Snježana Pintarić,
Snježana Radovanlija Mileusnić i Iva Validžija, članice) na 11. sjednici od 27. veljače 2017.
konstatiralo je da je u roku predviđenom natječajem prijave podnijelo pet sljedećih
kandidatkinja:
1. Ivana Žuljević, dipl. politolog, Jurišićeva 1A, Zagreb
priloženi dokumenti: molba, životopis, preslik radne knjižice, uvjerenje nadležnog suda da se
protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, preslik domovnice
2. Vlatka Lemić, dipl. arheolog, dipl. muzeolog, dipl. arhivist, dr. sc. informacijskokomunikacijskih znanosti, Sv. Roka 14, Zagreb
priloženi dokumenti: prijava na natječaj, životopis, bibliografija, preslike četiriju diploma,
rješenje za zvanje arhivskog savjetnika, potvrda o poznavanju engleskog jezika, elektronički
zapis HZMO-a, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni
postupak, Prijedlog programa rada i razvoja te strategije poslovanja MDC-a za mandatno
razdoblje
3. Jelena Balog Vojak, prof. povijesti, Željeznička 15, Sesvetski Kraljevec
priloženi dokumenti: prijava na natječaj, životopis, preslik diplome, rješenje za zvanje višeg
dokumentarista, preslik indeksa, svjedodžba škole stranih jezika o položenom prvom stupnju
njemačkog jezika, elektronički zapis HZMO-a, uvjerenje nadležnog suda da se protiv
podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, Strateški plan rada Muzejskog
dokumentacijskog centra 2017. – 2020.
4. Maja Kocijan, prof. povijesti umjetnosti i engleskog jezika i književnosti, Vrbanićeva 2,
Zagreb
priloženi dokumenti: prijava na natječaj, preslik diplome, životopis, elektronički zapis HZMOa, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak,
Prijedlog programa rada za Muzejski dokumentacijski centar u razdoblju 2017. – 2020.

5. Lada Dražin-Trbuljak, prof. povijesti umjetnosti i talijanskog jezika i književnosti, Trg
kralja Petra Krešimira IV. 4, Zagreb
priloženi dokumenti: preslik diplome, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja
prijave ne vodi kazneni postupak, elektronički zapis HZMO-a, svjedodžba škole stranih jezika o
položenom IV. stupnju engleskog jezika, životopis s opisom dosadašnjeg rada, Prijedlog
programa rada i razvoja te strategija poslovanja MDC-a za mandatno razdoblje 2017. –
2021.)
Uvidom u pojedine prijave i popratnu dokumentaciju Muzejsko vijeće MDC-a konstatiralo je
slijedeće:
Kandidatkinja Ivana Žuljević uz prijavu za natječaj nije priložila preslik diplome kao dokaz o
stručnoj spremi, dokaz o znanju jednog stranog jezika, elektronički zapis HZMO-a, Prijedlog
programa rada i razvoja te strategije poslovanja MDC-a za mandatno razdoblje.
Kandidatkinja Žuljević također ne ispunjava uvjete od pet godina rada u muzejskoj djelatnosti
ili deset godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom za
djelatnost muzeja, sukladno odredbama čl. 28. Zakona o muzejima (NN 110/15).
Muzejsko vijeće jednoglasno je zaključilo da prijava kandidatkinje Ivane Žuljević ne
zadovoljava uvjete propisane natječajem.
Uvidom u prijave kandidatkinja Vlatke Lemić, Jelene Balog Vojak, Maje Kocijan i Lade DražinTrbuljak, Muzejsko vijeće konstatiralo je da su navedene kandidatkinje uredno priložile
dokumentaciju propisanu tekstom natječaja.
Vezano za odredbe čl. 28. Zakona o muzejima (NN 110/15.), u kojem se navodi da
ravnateljem javnog muzeja i galerije može biti imenovana osoba s pet godina rada u
muzejskoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem
području vezanom za djelatnost muzeja, Muzejsko vijeće MDC-a konstatiralo je da
kandidatkinja Lada Dražin-Trbuljak ima 21 godinu rada u muzejskoj djelatnosti, Jelena Balog
Vojak 13 godina rada u muzejskoj djelatnosti, dok su kandidatkinje Vlatka Lemić i Maja
Kocijan stekle radni staž od 19 godina (Lemić) odnosno 14 godina (Kocijan) rada u kulturi,
znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom za djelatnost muzeja.
Prilikom razmatranja Programa rada i razvoja te strategije poslovanja Muzejskog
dokumentacijskog centra za mandatno razdoblje pojedinačnih kandidatkinja Lemić, Balog
Vojak, Kocijan i Dražin-Trbuljak, Muzejsko vijeće MDC-a pozitivno je ocijenilo programe svih
kandidatkinja.
-

Zaključak: MV MDC-a jednoglasno prihvaća tekst navedene obavijesti, te nalaže zapisničarki
Tamari Tomašković da izradi Obavijest koju potom potpisuju Predsjednica MV-a MDC-a i
ostale članice vijeća.

Dostaviti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

mr.sc. Dubravka Osrečki Jakelić, Muzej za umjetnost i obrt; predsjednica Muzejskog vijeća MDC-a
mr.sc. Snježana Pintarić, ravnateljica Muzeja suvremene umjetnosti; članica Muzejskog vijeća MDC-a
mr.sc. Snježana Radovanlija Mileusnić, MDC; zamjenica predsjednice Muzejskog vijeća MDC-a
Iva Validžija, MDC; članica Muzejskog vijeća MDC-a
Silvija Brkić Midžić, upraviteljica Hrvatskog muzeja medicine i farmacije, HAZU; članica Muzejskog
vijeća MDC-a
Maja Kocijan, ravnateljica MDC-a
Urudžbeni zapisnik MDC-a, ovdje.

