ZAPISNIK

sa 16. sjednice Upravnog vijeća Dvora Trakošćan održane 28.06.2019. u Upravi Dvora
Trakošćan s početkom u 11,00 sati.
Prisutni: Andreja Srednoselec, zamjenica predsjednice
Nadica Jagarčec, član
Ivan Mravlinčić, član
Sjednicu je otvorila zamjenica predsjednice Upravnog vijeća Andreja Srednoselec i predložila
sljedeći
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika s 15. sjednice Upravnog vijeća od
14.03.2019. godine
2. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i
imenovanje ravnatelja/ice Muzeja Dvor Trakošćan
3. Donošenje prijedloga Pravilnika o uvjetima, kriterijima
i načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od
obavljanja osnovne i ostale djelatnosti Dvora Trakošćan
prije slanja na prethodnu suglasnost Ministarstva kulture
4. Donošenje Odluke o isplati dodatka za uspješnost u radu
Ravnatelju Muzeja
5. Ostala pitanja

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad 1.) Usvajanje Zapisnika s 15. sjednice Upravnog vijeća od 14.03.2019. godine
Zamjenica predsjednice je zamolila članove Upravnog vijeća da na temelju uvida u zapisnik s
prošle sjednice glasuju o usvajanju navedenog zapisnika.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno usvaja Zapisnik s 15. sjednice Upravnog vijeća
od 14.03.2019. godine
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Ad 2.) Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
Muzeja Dvor Trakošćan
Na temelju članka 26. Zakona o muzejima (NN 61/18) i članaka 43., 44. i 45. Statuta Muzeja
Dvor Trakošćan, Upravno vijeće Muzeja Dvor Trakošćan donosi Odluku o raspisivanju
natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja Dvor Trakošćan sa sljedećim sadržajem:
„Za ravnatelja/icu Muzeja može biti imenovana osoba, koja pored općih uvjeta utvrđenih
zakonom, ispunjava i sljedeće posebne uvjete:
-

završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni
studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
najmanje 5 godina rada u muzeju ili najmanje 10 godina rada u kulturi, znanosti ili
obrazovanju,
odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima,
priložila je četverogodišnji program rada.

Ravnatelja/icu imenuje ministrica kulture Republike Hrvatske na mandat od 4 godine i može
biti ponovno imenovan/a.
Na natječaj se, pod jednakom uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pojmovi koji se
koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski
rod.
Kandidati su obvezni uz prijavu na natječaj za određeno radno mjesto dostaviti i:
-

životopis,
prijedlog četverogodišnjeg programa rada,
dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
dokaz o državljanstvu,
dokaz o radnom iskustvu,
uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).

Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i sve tražene priloge
u natječaju. Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave, zajedno s dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja, dostavljaju se na adresu:
Dvor Trakošćan
Trakošćan 4
42253 Bednja
s naznakom „JAVNI NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/ICU“
najkasnije u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan
je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o priznatom statusu u skladu s
propisom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog
rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka
103. stavak 1. navedenog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih
branitelja je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima
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koji su potrebni za ostvarivanje prava na ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju mogu se
potražiti na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS
%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJA
VANJU.pdf.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za
podnošenje prijava.“
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o raspisivanju natječaja za izbor
i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja Dvor Trakošćan
Ad 3.) Donošenje prijedloga Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu korištenja
vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti Dvora
Trakošćan prije slanja na prethodnu suglasnost Ministarstva kulture
Na temelju članka 6. stavak 1. Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od
obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi (NN 54/19) i članka 30. Statuta Dvora
Trakošćan, Upravno vijeće donosi prijedlog Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu
korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti Dvora
Trakošćan. Prijedlog će se poslati na prethodnu suglasnost Ministarstvu kulture.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno donosi prijedlog Pravilnika o uvjetima,
kriterijima i načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja
osnovne i ostale djelatnosti Dvora Trakošćan prije slanja na prethodnu
suglasnost Ministarstva kulture
Ad 4.) Donošenje Odluke o isplati dodatka za uspješnost u radu Ravnatelju Muzeja
Na temelju članka 10., 11., 12. i 13. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu korištenja
vlastitih prihoda ostvarenih od osnovne i ostale djelatnosti Dvora Trakošćan broj: 5/13-1-1.2/32018, Upravno vijeće donosi Odluku o isplati dodatka za uspješnost u radu sa sljedećim
sadržajem:
„ Ovom odlukom potvrđuje se isplata dodatka za uspješnost u radu za razdoblje 01.01.2019. do
30.04.2019. godinu, Ravnatelju Dvora Trakošćan Adamu Pintarić.
Visinu dodatka za uspješnost u radu Ravnatelja Dvora Trakošćan sukladno članku 12. stavak
3. Pravilnika donosi Upravno vijeće Dvora Trakošćan.
Ravnatelju Dvora Trakošćan Adamu Pintarić potvrđuje se dodatak na uspješnost u radu u visini
iznosa postotka ocjene najvećeg broja djelatnika.
Ova odluka stupa na snagu protekom tri dana od njezina donošenja.“
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o isplati dodatka za uspješnost u
radu Ravnatelju Muzeja
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Ad 5.) Ostala pitanja
Pod točkom Ostala pitanja nije bilo rasprave.
Sjednica je završila s radom u 11.40 sati.
Broj: 14/4-1-1.5/4-2019/2
U Trakošćanu, 25.07.2019.
Zapisničar:
Andreja Srednoselec

Predsjednica Upravnog vijeća:
prof. Ljerka Šimunić

________________________

________________________
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