
 

 

Ur. broj: 109 – 17 

U Iloku 4. kolovoza 2017. 

 

Zapisnik konstituirajuće sjednice Muzejskog vijeća Muzeja grada Iloka, 

održane u Muzeju grada Iloka, u petak 4. kolovoza 2017. g. 

 

 

Za zapisničara: Marko Kevo, ovjerovitelj: Marina Jemrić 

 

Na sjednici su bili nazočni članovi Muzejskog vijeća Muzeja grada Iloka (dalje u 
tekstu: MV-a MGI-a): Marina Jemrić, Kristina Hrubik, Ružica Černi, Andrea Rimpf, 
Marko Kevo i ravnateljica Muzeja grada Iloka Maja Barić. 

Odsutnih nema. 

Sjednicu je 15h otvorila ravnateljica Muzeja Maja Barić, uz uvodne riječi kojima su 
predstavljeni članovi MV-a MGI-a, tj. članice imenovane od strane Grada Iloka, 
Ružica Černi, Marina Jemrić i Kristina Hrubik, zatimčlanicaAndrea Rimpf, 
predstavnica Muzeja ispred stručnog vijeća, te članMarko Kevo, predstavnik stručnog 
i muzejskog osoblja.  

Ravnateljica je konstatirala nazočnost svih članova MV-a MGI-a, koja je potrebna za 
rad sjednice, te zamolila članove da se u skladu s prijedlogom dnevnog reda izabere 
predsjednik/ca i zamjenik/ca MV-a MGI-a.  

Za predsjednicu Muzejskog vijeća predložena je Andrea Rimpf, a za njezinu 
zamjenicu Ružica Černi, što je jednoglasno usvojeno.  

Nova predsjednica Andrea Rimpf preuzela je daljnje voĎenje sjednice, te je za 
zapisničara imenovala Marka Kevu, a za ovjerovitelja Marinu Jermić.  

Za sjednicu je predložila sljedeći: 

 Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Muzejskog vijeća MGI-a od 
11.2.2017. 

2. Financijsko izvješće Muzeja za razdoblje 1.1. – 30.6.2017. 
3. Izvješće o radu Muzeja za razdoblje 1.1. – 30.6.2017. 
4. Razno. 

- Izvješće ravnatelja o tekućim poslovima. 

 



Dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

 

Ad.1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Muzejskog vijeća MGI-a od 11.2.2017. 

Maja Barić podnijela je kratko usmeno izvješće o provedenim zaključcima s 11. 
sjednice MV-a MGI-a u prijašnjem sastavu. 

Izvješće o Zapisniku ravnateljice Maje Barić jednoglasno je usvojeno. 

Ad.2. Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnaj do 30. lipnja 2017. godine 

Maja Barić podnijela je uvid u Izvješće o financijama, bilancu i realizaciju za 
navedeno razdoblje. Riječ je o Izvješću usvojenom na nedavnoj sjednici 
Gradskog vijeća,koje je vijećnicima potom dala na raspravu.  

Jednoglasno se prihvaća Izvješće ravnateljice MGI-a o usvojenom 
financijskom izvješću od strane Gradskog vijeća 20.7.2017. 

 

Ad.3. Izvješće o radu MGI-a za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. 
godine. 

Maja Barić izvijestila je nove članove o sadržaju Izvješća koje govori o 
djelatnosti muzeja kroz navedeni period.  

Izvješće o radu je jednoglasno usvojeno. 

 

Ad.4. Razno 

Maja Barić kratko je iznijela izvješće o tekućim muzejskim poslovima. Članovi 
Muzejskog vijeća upoznali su se s problemom majstorskih radova u obnovi 
prizemljaMuzeja. Postavljen je i pitanje problema nabave inventara, a ravnateljica je 
izvijestila i o prijedlogu pismene opomene povreda na radu djelatnika. Sve navedeno 
rješavat će se u narednom periodu. 

 

Jednoglasno se prihvaća Izvješće ravnateljice MGI-a. 

Sjednica je završila u 16 sati. 

 

Zapisničar:        Ovjerovitelj: 

 

__________________     ________________________ 

Marko Kevo        Marina Jemrić 

 



 

 

        Predsjednica UV-a MGI-a: 

 

__________________     ________________________ 

Andrea Rimpf  

 


