
 
IZVADAK IZ ZAPISNIKA O ODRŽAVANJU 15. SJEDNICE 

UPRAVNOG VIJEĆA MDC-a  
 

Sjednica je održana 15. ožujka 2021. s početkom u 13:30 i završetkom 14:00 sati. 

Sjednici su prisustvovali svi članovi UV-a, ravnateljica (samo kod točke 1.) i zapisničar. 

Sjednici su prisustvovali fizički u prostorijama MDC-a ravnateljica, članovi Gašparović i Bilić, a putem 

aplikacije ZOOM ostali članovi i zapisničar. 

 

Na sjednici je prihvaćen predloženi DNEVNI RED: 

 
1. Prihvaćanje Zapisnika sa 14. sjednice UV-a  
ZAKLJUČAK: Prihvaća se Zapisnik sa 14. sjednice.  

2. Otvaranje i pregled pristigle natječajne dokumentacije kandidata za izbor i imenovanje 
ravnatelja MDC-a 
ZAKLJUČAK: Konstatira se da je na natječaj, u natječajnom roku, pristigla jedna prijava i to aktualne 

ravnateljice Maje Kocijan. Natječajna dokumentacija je potpuna i zadovoljava uvjete postavljene u 

natječaju. Natječajna dokumentacija proslijedit će se Ministarstvu kulture i medija RH radi daljneg 

postupanja. 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

IZVADAK IZ ZAPISNIKA O ODRŽAVANJU 14. SJEDNICE 
UPRAVNOG VIJEĆA MDC-a  

putem e-pošte 
 

Konstatira se da je putem elektroničke pošte održana 14. sjednica UV započeta 8., a zaključena  

15. ožujka 2021. u 13:40. 

 

Sjednici su prisustvovali svi članovi UV-a, ravnateljica i zapisničar. 

Na sjednici je prihvaćen predloženi DNEVNI RED: 

1. Prihvaćanje Poslovnika Upravnog vijeća MDC-a. 
Zaključak toč. 1.: Donosi se Poslovnik Upravnog vijeća MDC-a. 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
IZVADAK IZ ZAPISNIKA O ODRŽAVANJU 13. SJEDNICE 

UPRAVNOG VIJEĆA MDC-a  
putem e-pošte 

 

Konstatira se da je putem elektroničke pošte održana 13. sjednica UV započeta 11., a zaključena  

19. veljače 2021.  

Sjednici su prisustvovali svi članovi UV-a, ravnateljica i zapisničar. 

 

Na sjednici je prihvaćen predloženi DNEVNI RED: 

1. Donošenje Statuta MDC-a 
Zaključak toč. 1.: Donosi se Statut MDC-a po pribavljenoj prethodnoj Suglasnosti Ministarstva kulture 

i medija RH. 

2. Obavijest ravnateljice članovima UV o isteku mandata ravnateljice 
Zaključak toč. 2.: Upravno vijeće prima na znanje obavijest ravnateljice.  

3. Donošenje odluke UV o raspisivanju Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja / ravnateljice 
MDC-a 



Zaključak toč. 3.: Donosi se odluka o raspisivanju Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja / 

ravnateljice MDC-a. 

4. Pokretanje natječajnog postupka: prihvaćanje teksta Natječaja i raspis Natječaja 
Zaključak toč. 4.: Pokreće se natječajni postupak za izbor i imenovanje ravnatelja MDC-a. Tekst 

Natječaja usuglasiti s odredbama novog Statuta. UV prihvaća usuglašeni tekst Natječaja. Muzejski 

dokumentacijski centar objavljuje Natječaj s datumom 20. veljače 2021.  

5. Razno 
Zaključak toč. 5.: nema rasprave. 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
 IZVADAK IZ ZAPISNIKASA 12. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA  

Muzejskog dokumentacijskog centra održane dana 29. siječnja 2021. g. s početkom u 09:00 sati 
putem platforme ZOOM 

 
Sjednici su prisustvovali svi članovi UV-a, ravnateljica, Voditeljica financijsko-računovodstvne službe 

(za vrijeme trajanje rasprave točke 1. Dnevnog reda) i zapisničar. 

 

Na sjednici je prihvaćen predloženi DNEVNI RED: 

1. Financijsko izvješće MDC-a za 2020. godinu 
ZAKLJUČAK: Prihvaća se Financijsko izvješće MDC-a za 2020. godinu. 

2. Izvješće o radu MDC-a za 2020. godinu 
ZAKLJUČAK: Prihvaća se Izvješće o radu MDC-a za 2020. godinu.  
3. Prihvaćanje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja 
povjerljive osobe u MDC-u 
ZAKLJUČAK: Donosi se Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja 

povjerljive osobe u MDC-u 

4. Razno 
Kraća rasprava članova Upravnog vijeća o posljedicama potresa i potrebnim radovima za sanaciju u 

ustanovama iz kojih dolaze članovi. 

Sjednica je završena u 10:20 sati. 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 


