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a)

PRIJEDLOG ZA RAZRJEŠENJE
RAVNATELJICE MUZEJA LIKOVNIH
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b)

PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE
VRŠITELJICE DUŽNOSTI
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Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, javna je ustanova kulture registrirana za obavljanje muzejske
djelatnosti, nad kojom je Osječko-baranjska županija preuzela osnivačka prava Odlukom Županijske
skupštine, donesenom na 5. sjednici 15. travnja 1994. godine ("Županijski glasnik" broj 2/94.), temeljem
članka 78. stavka 4. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93.), a po Rješenju tada nadležnog
Ministarstva kulture i prosvjete Republike Hrvatske od 22. veljače 1994. godine, kada je ova ustanova
djelatnost obavljala pod nazivom Galerija likovnih umjetnosti, Osijek.
Temeljem članka 27. stavka 2. Zakona o muzejima, ravnatelja muzeja kojem je osnivač županija,
imenuje i razrješuje osnivač na prijedlog muzejskog vijeća, koje je obvezno pribaviti mišljenje stručnog
vijeća, a ako ono nije osnovano, uposlenoga stručnog muzejskog osoblja.
Prema članku 28. stavku 1. toga Zakona, ravnateljem javnog muzeja može biti imenovana osoba
koja ima završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, pet godina rada u muzejskoj djelatnosti
ili deset godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost
muzeja, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge uvjete
utvrđene statutom, s tim da se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada.
Postupajući temeljem citirane zakonske odredbe, Skupština Osječko-baranjske županije je na
23. sjednici održanoj 6. listopada 2016. godine imenovala Jasminku Mesarić, diplomiranu
organizatoricu scenskih i kulturno-umjetničkih djelatnosti, za ravnateljicu Muzeja likovnih umjetnosti,
Osijek na vrijeme od četiri godine, a počevši od 2. studenoga 2016. godine ("Županijski glasnik" broj
7/16).
Muzejsko vijeće Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek dostavilo je Osječko-baranjskoj županiji,
kao osnivaču, prijedlog za razrješenje Jasminke Mesarić dužnosti ravnateljice Muzeja likovnih
umjetnosti, Osijek od 21. svibnja 2018. godine s negativnim mišljenjem Stručnog vijeća Muzeja o tome
prijedlogu od istoga dana, te prijedlog za imenovanje Kristine Delalić Vetengl, magistre edukacije
likovnih umjetnosti, muzejske pedagoginje u Muzeju likovnih umjetnosti, Osijek za vršiteljicu dužnosti
ravnatelja Muzeja, ukoliko Županijska skupština prihvati prijedlog za razrješenje ravnateljice
ustanove, kao i pratećom dokumentacijom, a sve u prilogu podneska, zaprimljenog u Tajništvu
Osječko-baranjske županije 22. svibnja 2018. godine (pod klasifikacijskom oznakom: 024-04/18-02/2 i
urudžbenim brojem: 380-18-1), označenog kao "Prijedlog Muzejskog vijeća za razrješenje Jasminke
Mesarić dužnosti ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti i popratna dokumentacija", broj 113/7-2018
od 22. svibnja 2018. godine.
Prijedlog Muzejskog vijeća obuhvaća uz navedeni podnesak sljedeću dokumentaciju:
1.
zapisnik 18. sjednice Muzejskog vijeća, broj 113/1-2018 od 11. svibnja 2018. godine,
2.
Odluku Muzejskog vijeća, donesenu na 18. sjednici 11. svibnja 2018. godine, broj: 18/132018 o stavljanju izvan snage prethodno donesenih odluka: broj:18/1-2018 i broj: 18/2-2018 od 23.
siječnja 2018. godine, odnosno broj: 18/6-2018 od 29. siječnja 2018. godine, iz razloga nedovoljno
utvrđenog činjeničnog stanja,
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3.
pisano očitovanje ravnateljice od 12. svibnja 2018. godine (zaprimljeno u Muzeju 15. svibnja
2018. godine pod brojem: 113/2-2018.) na tijek provedbe i otklanjanje nepravilnosti iz nalaza revizije
iz 2016. godine, te revizije koju je provela Jedinica unutarnje revizije Osječko-baranjske županije u
razdoblju od 19. ožujka do 23. travnja 2018. godine,
4.
zapisnik 19. sjednice Muzejskog vijeća broj: 113/3-2018 od 21. svibnja 2018. godine,
5.
Izvješće o izvršenju Programa i Financijsko izvješće Muzeja likovnih umjetnosti Osijek za
2017. godinu, pod zajedničkim nazivom: Programsko i financijsko izvješće Muzeja likovnih umjetnosti
za 2017. godinu (s usporednim podacima za 2016. godinu) od 21. svibnja 2018. godine, broj: 61/12018., razmatrano na 19. sjednici Muzejskog vijeća 21. svibnja 2018. godine,
6.
obrazloženu Odluku o neprihvaćanju Programskog i financijskog izvješća Muzeja likovnih
umjetnosti za 2017. godinu s prijedlogom Skupštini Osječko-baranjske županije za neprihvaćanje toga
akta, broj 113/4-2018., donesenu na 19. sjednici Muzejskog vijeća 21. svibnja 2018. godine,
7.
obrazloženu Odluku Muzejskog vijeća, broj: 113/5-2018., donesenu na 19. sjednici 21. svibnja
2018. godine, kojom se predlaže Skupštini Osječko-baranjske županije razrješenje Jasminke Mesarić
dužnosti ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek iz razloga utvrđenih člankom 37. stavkom 1.
podstavkom 3. Statuta Muzeja od 13. lipnja 2014. i 14. ožujka 2016. godine,
8.
obrazloženu Odluku Muzejskog vijeća, broj: 113/6-2018. donesena na 19. sjednici 21. svibnja
2018. godine, kojom se predlaže Skupštini Osječko-baranjske županije imenovanje Kristine Delalić
Vetengl, magistre edukacije likovnih umjetnosti, muzejske pedagoginje u Muzeju likovnih umjetnosti,
Osijek za vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja, ukoliko Županijska skupština prihvati prijedlog za
razrješenje ravnateljice ustanove,
9.
zapisnik sa sjednice Stručnog vijeća Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek održane 21. svibnja
2018. godine u kojem je sadržano očitovanje Stručnog vijeća o neprihvaćanju prijedloga za
razrješenje Jasminke Mesarić dužnosti ravnateljice Muzeja, broj 113/7-2018.,
10.
službenu zabilješku tajnice Muzeja o odbijanju primitka Odluke Muzejskog vijeća broj: 113/52018. donesene na 19. sjednici 21. svibnja 2018. godine, kojom se predlaže Skupštini Osječkobaranjske županije razrješenje Jasminke Mesarić dužnosti ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti,
Osijek, sastavljene prilikom pokušanog uručenja Odluke ravnateljici radi njezinog očitovanja o
razlozima predloženog razrješenja,
11.
dokumentaciju pripadajuću prijedlogu za imenovanje Kristine Delalić Vetengl, magistre
edukacije likovnih umjetnosti, muzejske pedagoginje u Muzeju likovnih umjetnosti, Osijek (preslike
diplome Umjetničke akademije u Osijeku, od 16. svibnja 2015. godine i uvjerenje Ministarstva kulture
od 12. srpnja 2017., životopis s potvrdom o radnom stažu).
Postupajući temeljem ovlasti utvrđenih člankom 8. stavkom 1. Odluke o radnim tijelima
Skupštine Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 1/10.), Komisija za izbor i imenovanja
je kao nadležno radno tijelo Županijske skupštine, slijedom razmatranja na 13. sjednici održanoj 23.
svibnja 2018. godine, na 14. sjednici održanoj 24. svibnja 2018. godine povodom razmatranja
prijedloga Muzejskog vijeća od 21. svibnja 2018. godine za razrješenje Jasminke Mesarić s dužnosti
ravnateljice Muzeja, temeljem navoda iz prijedloga Muzejskog vijeća potkrijepljenih pratećom
dokumentacijom odnosno uvida u dostavljenu dokumentaciju kao sastavnog dijela prijedloga (navedenu
pod točkama 1-11 obrazloženja ovoga Rješenja), uvida u Revizijsko izvješće "Unutarnja revizija
financiranja ustanove kulture - Muzej likovnih umjetnosti, Osijek", Jedinice unutarnje revizije Osječkobaranjske županije, prihvaćeno Zaključkom župana Osječko-baranjske županije 27. travnja 2018. godine
i Statut ustanove od 13. lipnja 2014. i 14. ožujka 2016. godine, odnosno uvida u ostalu raspoloživu
dokumentaciju iz predmeta koji se s tim u vezi vode kod osnivača utvrdila bitno za odlučivanje o
prijedlogu, navedeno u tekstu obrazloženja prijedloga rješenja koji je pripremila, ako Županijska
skupština prihvati prijedloge Muzejskog vijeća za neprihvaćanje izvješća za prethodnu godinu i
razrješenje ravnateljice.
Stoga je, Komisija za izbor i imenovanja na 14. sjednici održanoj 24. svibnja 2018. godine
odlučila predložiti Županijskoj skupštini Osječko-baranjske županije:
da slijedom razmatranja prijedloga za neprihvaćanje Programskog i financijskog izvješća
Muzejskog vijeća za 2017. godinu razmotri i prijedlog Muzejskog vijeća za razrješenje ravnateljice
Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek na osnovu činjeničnog stanja utvrđenog Revizijskim izvješćem i od
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strane Muzejskog vijeća, te ako ocijeni valjano utvrđenim i utemeljenim razloge za razrješenje sadržane
u prijedlogu Muzejskog vijeća ustanove prihvati prijedlog Muzejskog vijeća kao ovlaštenog zakonskog
predlagatelja i donese Rješenje kojim se Jasminka Mesarić razrješuje dužnosti ravnateljice Muzeja, u
tekstu koji je utvrdila Komisija za izbor i imenovanja, te
da ukoliko prihvati prijedlog Muzejskog vijeća za razrješenje ravnateljice Muzeja, na temelju
činjenica koje je utvrdilo Muzejsko vijeće, koje se odnose na stručne kompetencije i dosadašnji rad
osobe predložene za vršiteljicu dužnosti ravnatelja Muzeja donese Rješenje o imenovanju Kristine
Delalić Vetengl, mag. edukacije likovnih umjetnosti, muzejske pedagoginje u Muzeju likovnih umjetnosti,
Osijek, za vršiteljicu dužnosti ravnatelja Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek do imenovanja ravnatelja
ustanove temeljem raspisanoga natječaja, u tekstu koji je utvrdila Komisija za izbor i imenovanja.
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a)
Temeljem članka 27. stavak 2. Zakona o muzejima ("Narodne novine" broj 110/15.), članka 44.
stavak 2. točka 3. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.) i članka
30. točka 23. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01.,
8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09., 2/13. i 4/18.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je
na ___ sjednici _____________ 2018. godine

RJEŠENJE
o razrješenju ravnateljice
Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek

Jasminka Mesarić razrješuje se dužnosti ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek.

Obrazloženje
Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, javna je ustanova kulture registrirana za obavljanje muzejske
djelatnosti, nad kojom je Osječko-baranjska županija preuzela osnivačka prava Odlukom Županijske
skupštine, donesenom na 5. sjednici 15. travnja 1994. godine ("Županijski glasnik" broj 2/94.), temeljem
članka 78. stavka 4. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93.), a po Rješenju tada nadležnog
Ministarstva kulture i prosvjete Republike Hrvatske od 22. veljače 1994. godine, kada je ova ustanova
djelatnost obavljala pod nazivom Galerija likovnih umjetnosti, Osijek.
Temeljem članka 27. stavka 2. Zakona o muzejima, ravnatelja muzeja kojem je osnivač
županija, imenuje i razrješuje osnivač na prijedlog muzejskog vijeća, koje je obvezno pribaviti mišljenje
stručnog vijeća, a ako ono nije osnovano, uposlenoga stručnog muzejskog osoblja.
Postupajući temeljem citirane zakonske odredbe, Skupština Osječko-baranjske županije je na
23. sjednici održanoj 6. listopada 2016. godine imenovala Jasminku Mesarić, diplomiranu
organizatoricu scenskih i kulturno-umjetničkih djelatnosti, za ravnateljicu Muzeja likovnih umjetnosti,
Osijek na vrijeme od četiri godine, a počevši od 2. studenoga 2016. godine ("Županijski glasnik" broj
7/16).
Muzejsko vijeće Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek dostavilo je Osječko-baranjskoj županiji,
kao osnivaču, prijedlog za razrješenje Jasminke Mesarić dužnosti ravnateljice Muzeja likovnih
umjetnosti, Osijek od 21. svibnja 2018. godine s negativnim mišljenjem Stručnog vijeća Muzeja o
tome prijedlogu od istoga dana, te prijedlog za imenovanje Kristine Delalić Vetengl, magistre
edukacije likovnih umjetnosti, muzejske pedagoginje u Muzeju likovnih umjetnosti, Osijek za
vršiteljicu dužnosti ravnatelja Muzeja, ukoliko Županijska skupština prihvati prijedlog za razrješenje
ravnateljice ustanove, kao i pratećom dokumentacijom, a sve u prilogu opširnog podneska,
zaprimljenog u Tajništvu Osječko-baranjske županije 22. svibnja 2018. godine (pod klasifikacijskom
oznakom: 024-04/18-02/2 i urudžbenim brojem: 380-18-1), označenog kao "Prijedlog Muzejskog
vijeća za razrješenje Jasminke Mesarić dužnosti ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti i popratna
dokumentacija", broj 113/7-2018 od 22. svibnja 2018. godine.
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Prijedlog Muzejskog vijeća obuhvaća uz navedeni podnesak sljedeću dokumentaciju:
1.
zapisnik 18. sjednice Muzejskog vijeća, broj 113/1-2018 od 11. svibnja 2018. godine,
2.
Odluku Muzejskog vijeća, donesenu na 18. sjednici 11. svibnja 2018. godine, broj: 18/132018 o stavljanju izvan snage prethodno donesenih odluka: broj:18/1-2018 i broj: 18/2-2018 od 23.
siječnja 2018. godine, odnosno broj: 18/6-2018 od 29. siječnja 2018. godine, iz razloga nedovoljno
utvrđenog činjeničnog stanja,
3.
pisano očitovanje ravnateljice od 12. svibnja 2018. godine (zaprimljeno u Muzeju 15. svibnja
2018. godine pod brojem: 113/2-2018.) na tijek provedbe i otklanjanje nepravilnosti iz nalaza revizije
iz 2016. godine, te revizije koju je provela Jedinica unutarnje revizije Osječko-baranjske županije u
razdoblju od 19. ožujka do 23. travnja 2018. godine,
4.
zapisnik 19. sjednice Muzejskog vijeća broj: 113/3-2018 od 21. svibnja 2018. godine,
5.
Izvješće o izvršenju Programa i Financijsko izvješće Muzeja likovnih umjetnosti Osijek za
2017. godinu, pod zajedničkim nazivom: Programsko i financijsko izvješće Muzeja likovnih
umjetnosti za 2017. godinu (s usporednim podacima za 2016. godinu) od 21. svibnja 2018. godine,
broj: 61/1-2018., razmatrano na 19. sjednici Muzejskog vijeća 21. svibnja 2018. godine,
6.
obrazloženu Odluku o neprihvaćanju Programskog i financijskog izvješća Muzeja likovnih
umjetnosti za 2017. godinu s prijedlogom Skupštini Osječko-baranjske županije za neprihvaćanje toga
akta, broj 113/4-2018., donesenu na 19. sjednici Muzejskog vijeća 21. svibnja 2018. godine,
7.
obrazloženu Odluku Muzejskog vijeća, broj: 113/5-2018., donesenu na 19. sjednici 21. svibnja
2018. godine, kojom se predlaže Skupštini Osječko-baranjske županije razrješenje Jasminke Mesarić
dužnosti ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek iz razloga utvrđenih člankom 37. stavkom 1.
podstavkom 3. Statuta Muzeja od 13. lipnja 2014. i 14. ožujka 2016. godine,
8.
obrazloženu Odluku Muzejskog vijeća, broj: 113/6-2018. donesena na 19. sjednici 21. svibnja
2018. godine, kojom se predlaže Skupštini Osječko-baranjske županije imenovanje Kristine Delalić
Vetengl, magistre edukacije likovnih umjetnosti, muzejske pedagoginje u Muzeju likovnih umjetnosti,
Osijek za vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja, ukoliko Županijska skupština prihvati prijedlog za
razrješenje ravnateljice ustanove,
9.
zapisnik sa sjednice Stručnog vijeća Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek održane 21. svibnja
2018. godine u kojem je sadržano očitovanje Stručnog vijeća o neprihvaćanju prijedloga za razrješenje
Jasminke Mesarić dužnosti ravnateljice Muzeja, broj 113/7-2018.,
10.
službenu zabilješku tajnice Muzeja o odbijanju primitka Odluke Muzejskog vijeća broj:
113/5-2018. donesene na 19. sjednici 21. svibnja 2018. godine, kojom se predlaže Skupštini Osječkobaranjske županije razrješenje Jasminke Mesarić dužnosti ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti,
Osijek, sastavljene prilikom pokušanog uručenja Odluke ravnateljici radi njezinog očitovanja o
razlozima predloženog razrješenja,
11.
dokumentaciju pripadajuću prijedlogu za imenovanje Kristine Delalić Vetengl, magistre
edukacije likovnih umjetnosti, muzejske pedagoginje u Muzeju likovnih umjetnosti, Osijek (preslike
diplome Umjetničke akademije u Osijeku, od 16. svibnja 2015. godine i uvjerenja Ministarstva kulture
od 12. srpnja 2017., životopis s potvrdom o radnom stažu).
Postupajući temeljem ovlasti utvrđenih člankom 8. stavkom 1. Odluke o radnim tijelima
Skupštine Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 1/10.), Komisija za izbor i imenovanja
je kao nadležno radno tijelo Županijske skupštine, na 14. sjednici održanoj 24. svibnja 2018. godine
povodom razmatranja prijedloga Muzejskog vijeća od 21. svibnja 2018. godine za razrješenje Jasminke
Mesarić s dužnosti ravnateljice Muzeja, temeljem navoda iz prijedloga Muzejskog vijeća potkrijepljenih
pratećom dokumentacijom odnosno uvida u dostavljenu dokumentaciju kao sastavnog dijela prijedloga
(navedenu pod točkama 1-11 obrazloženja ovoga Rješenja), uvida u Revizijsko izvješće "Unutarnja
revizija financiranja ustanove kulture - Muzej likovnih umjetnosti, Osijek", prihvaćeno Zaključkom
župana Osječko-baranjske županije 27. travnja 2018. godine i Statut ustanove od 13. lipnja 2014. i 14.
ožujka 2016. godine, odnosno uvida u ostalu raspoloživu dokumentaciju iz predmeta koji se s tim u vezi
vode kod osnivača utvrdila sljedeće:
da je Muzejsko vijeće pravilno utvrdilo i dokazalo postojanje razloga za razrješenje propisanih
odredbama članka 44. stavka 2. točke 3. Zakona o ustanovama i članka 37. stavka 1. podstavka 3. Statuta
ustanove, po kojima je Županijska skupština Osječko-baranjske županije dužna (kao nadležno tijelo
Županije kao osnivača iz članka 38. stavka 2. Zakona o ustanovama), razriješiti ravnateljicu Muzeja
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likovnih umjetnosti, Osijek "ako ne postupa po propisima ili općim aktima ustanove ili neosnovano ne
izvršava odluke organa ustanove ili postupa protivno njima", odnosno cit. "iz razloga što je kao
ravnateljica postupala suprotno odredbama čl. 11., 47., 54. i 103. Zakona o proračunu, čl. 10. Pravilnika
o proračunskom računovodstvu i računskom planu, čl. 8. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak, čl. 7.
st.3. toč. 1. i 2. Zakona o fiskalnoj odgovornosti, te čl. 32. Statuta MLU, kao i suprotno načelu dobrog
financijskog upravljanja, te na taj način nije osigurala vjerodostojnost financijskog izvještaja za 2017.g.,
što je sve dovelo do negativnog financijskog rezultata poslovanja MLU za 2017.g., kako je to i utvrđeno
u revizijskom izvješću Jedinice unutarnje revizije OBŽ br. 02/2018. KLASA: 470-03/18-01/10
URBROJ: 2158/1-01-23-18-35 iz travnja 2018.g., a zbog čega Muzejsko vijeće nije prihvatilo
Programsko i financijsko izvješće Muzeja likovnih umjetnosti za 2017. godinu (s usporednim podacima
za 2016. godinu) za razdoblje od 01.01.-31.12.2017. godine.";
da se prijedlog za razrješenje Jasminke Mesarić dužnosti ravnateljice Muzeja temelji, u
bitnome, na činjeničnom stanju utvrđenome Revizijskim izvješćem Jedinice unutarnje revizije
Osječko-baranjske županije iz travnja 2018. godine i na podlozi druge dokumentacije dostavljene
osnivaču u sklopu toga prijedloga, navedene pod točkama 1-11 obrazloženja ovoga Rješenja, te s
obzirom na neprihvaćanje Programskog i financijskog izvješća Muzeja likovnih umjetnosti za 2017.
godinu (s usporednim podacima za 2016. godinu) od 21. svibnja 2018. godine, broj: 61/1-2018., od 21.
svibnja 2018. godine, iz razloga sadržanih u Odluci o neprihvaćanju Programskog i financijskog
izvješća s prijedlogom Skupštini Osječko-baranjske županije za neprihvaćanje toga akta, broj 113/42018., od 21. svibnja 2018. godine, sukladno Revizorskom izvješću, imajući u vidu odgovornost
ravnateljice za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno
funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru financijskim planom utvrđenih
sredstva, koja proizlazi iz članka 7. Zakona o fiskalnoj odgovornosti ;
da je prijedlog Muzejskog vijeća za razrješenje ravnateljice podnesen neovisno o mišljenju
Stručnog vijeća Muzeja, s obzirom da se ono negativno očitovalo o razlozima za razrješenje ravnateljice
neprihvaćanjem prijedloga Muzejskog vijeća za razrješenje Jasminke Mesarić dužnosti ravnateljice
ustanove, ali s druge strane gledajući, mišljenje po svojoj pravnoj naravi nema pravni značaj suglasnosti
te kao takovo nije obvezujuće;
da je temeljem članka 37. stavka 2. Zakona o ustanovama ravnatelj ustanove odgovoran za
zakonitost rada ustanove, te stoga odgovornost ravnatelja ustanove ne isključuje odgovornost i drugih
osoba zaposlenih u Muzeju za utvrđene nepravilnosti i postupanje suprotno zakonskim propisima i
općim aktima Muzeja, zbog kojih je protiv ravnateljice podnesen prijedlog za razrješenje, sukladno
onim nepravilnostima koje su navedene u Revizijskom izvješću. Nepravilnosti i postupanje suprotno
propisima utvrđene revizijskim izvješćem kao vjerodostojnim dokazom, ravnateljica nije osporila niti
u pisanom očitovanju od 12. svibnja 2018. zaprimljenom u Muzeju 15. svibnja 2018., te dostavljenom
u sklopu prijedloga za razrješenje, niti u njezinom očitovanju iznesenom na sjednici na kojoj je
donesena Odluka kojom se predlaže njezino razrješenje, zapisnički evidentiranom na toj sjednici. Tim
očitovanjima ravnateljica nije osporila postojanje tih nepravilnosti, već njihovo postojanje opravdava
obrazloženjem razloga zbog kojih je došlo do tih nepravilnosti u smislu umanjivanja njezine
subjektivne, ali ne i njezine objektivne odgovornosti, kao odgovorne osobe te navodi svoje viđenje o
učinjenome s tim u vezi. Ravnateljica je, osim već danih očitovanja o utvrđenim nepravilnostima i
postupanju suprotnom propisima, pozvana na davanje očitovanja o razlozima za razrješenje, ne samo
pozivom sadržanim u prijedlogu Muzejskog vijeća u roku do podnošenja prijedloga za razrješenje
osnivaču, već je i nakon podnošenja toga prijedloga pozvana od Komisije za izbor i imenovanja
temeljem članka 44. stavka 3. Zakona o ustanovama da to može učiniti u zakonom ostavljenom roku
do odlučivanja Županijske skupštine o prijedlogu Muzejskog vijeća za njezino razrješenje s dužnosti
ravnateljice Muzeja, po Zaključku ove Komisije donesenom na njezinoj 13. sjednici održanoj 23.
svibnja 2018. godine, s obzirom da to nije učinila na poziv Muzejskog vijeća, sadržan u točki 3.
Odluke kojom se predlaže njezino razrješenje, o čemu je sastavljena službena zabilješka od strane
tajnice Muzeja o odbijanju primitka Odluke Muzejskog vijeća broj: 113/5-2018. donesene na 19.
sjednici 21. svibnja 2018. godine, kojom se predlaže Skupštini Osječko-baranjske županije razrješenje
Jasminke Mesarić dužnosti ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek, sastavljene prilikom
pokušanog uručenja Odluke ravnateljici radi njezinog očitovanja o razlozima predloženog razrješenja.
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Slijedom toga, Komisija za izbor i imenovanja je na 14. sjednici održanoj 24. svibnja 2018.
godine odlučila predložiti Županijskoj skupštini Osječko-baranjske županije da slijedom razmatranja i
prijedloga za neprihvaćanje Programskog i financijskog izvješća Muzejskog vijeća za 2017. godinu
razmotri prijedlog Muzejskog vijeća za razrješenje ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek na
osnovu činjeničnog stanja utvrđenog Revizijskim izvješćem i od strane Muzejskog vijeća, te ako ocijeni
valjano utvrđenim i utemeljenim razloge za razrješenje sadržane u prijedlogu Muzejskog vijeća ustanove
prihvati prijedlog Muzejskog vijeća kao ovlaštenog zakonskog predlagatelja i donese Rješenje kojim se
Jasminka Mesarić razrješuje dužnosti ravnateljice Muzeja, u tekstu koji je utvrdila Komisija za izbor i
imenovanja.
Stoga je na podlozi svega prethodno navedenog, temeljem članka 27. stavka 2. Zakona o
muzejima, te članka 44. stavak 2. točka 3. Zakona o ustanovama i članka 30. točka 23. Statuta Osječkobaranjske županije, Skupština Osječko-baranjske županije prihvatila prijedlog Muzejskog vijeća za
razrješenje Jasminke Mesarić dužnosti ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti Osijek i na ____ sjednici
održanoj _____________ 2018. godine te donijela Rješenje kao u dispozitivu.
Dispozitiv ovoga Rješenja bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovoga Rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom
Upravnom sudu u Osijeku u roku 30 dana od dana dostave ovoga Rješenja.

Predsjednik
Dragan Vulin
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b)
Temeljem članka 27. stavak 2. Zakona o muzejima ("Narodne novine" broj 110/15.) i članka 30.
točka 23. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01.,
9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09., 2/13. i 4/18.), a u svezi sa člankom 44. stavak 4. Zakona o ustanovama
("Narodne novine" broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je
na ___ sjednici _____________ 2018. godine

RJEŠENJE
o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja
Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek
Kristina Delalić Vetengl, mag. edukacije likovnih umjetnosti, muzejska pedagoginja u Muzeju
likovnih umjetnosti, Osijek, imenuje se za vršiteljicu dužnosti ravnatelja Muzeja likovnih umjetnosti,
Osijek do imenovanja ravnatelja ustanove temeljem raspisanoga natječaja.
Obrazloženje
Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, ustanova je kulture registrirana za obavljanje djelatnosti
muzeja, na čije se ustrojstvo, upravljanje i druga pitanja od značaja za rad ustanove, uključujući i
imenovanje ravnatelja ustanove primjenjuje Zakon o muzejima ("Narodne novine" broj 110/15.), kao
poseban zakon.
Osječko-baranjska županija preuzela je osnivačka prava nad Galerijom likovnih umjetnosti,
Osijek od Republike Hrvatske, temeljem Odluke Skupštine Osječko-baranjske županije od 15. travnja
1994. godine ("Županijski glasnik" broj 2/94.), donesene slijedom Rješenja nadležnog Ministarstva od
22. veljače 1994. godine, a u skladu sa člankom 78. stavkom 4. Zakona o ustanovama.
Temeljem članka 27. stavak 2. Zakona o muzejima, ravnatelja javnog muzeja, osim onih sa
zaposlenih do pet zaposlenika, kojem je osnivač županija, imenuje i razrješuje osnivač na prijedlog
muzejskog vijeća, koje je obvezno pribaviti mišljenje stručnog vijeća, a ako ono nije osnovano,
uposlenoga stručnog muzejskog osoblja.
Prema članku 28. stavku 1. toga Zakona, ravnateljem javnog muzeja može biti imenovana osoba
koja ima završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, pet godina rada u muzejskoj
djelatnosti ili deset godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz
djelatnost muzeja, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge
uvjete utvrđene statutom, s tim da se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada.
Skupština Osječko-baranjske županije je na 23. sjednici održanoj 6. listopada 2016. godine
imenovala Jasminku Mesarić, diplomiranu organizatoricu scenskih i kulturno-umjetničkih djelatnosti,
za ravnateljicu ustanove na vrijeme od četiri godine ("Županijski glasnik" broj 7/16).
Prije isteka vremena na koje je imenovana, Muzejsko vijeće je, temeljem članka 27. stavka 2.
Zakona o muzejima, 21. svibnja 2018. godine predložilo Županijskoj skupštini razrješenje Jasminke
Mesarić s dužnosti ravnatelja Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek, a iz razloga predviđenih člankom
44. stavak 2. točka 3. Zakona o ustanovama odnosno člankom 37. stavkom 1. točkom 3. Statuta
ustanove. Prijedlog Muzejskog vijeća za njezino razrješenje s dužnosti ravnateljice Muzeja likovnih
umjetnosti, Osijek dostavljen je Osječko-baranjskoj županiji, kao osnivaču, gdje je zaprimljen 22.
svibnja 2018. godine s pripadajućom dokumentacijom.
Prema članku 44. stavku 4. Zakona o ustanovama i članku 37. stavku 3. Statuta ustanove, u
slučaju razrješenja ravnatelja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a ustanova je dužna raspisati
natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.
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Slijedom toga, Muzejsko vijeće je postupajući temeljem citiranih odredbi predložilo Županijskoj
skupštini, kao nadležnom tijelu osnivača iz članka 38. stavka 2. Zakona o ustanovama, da ukoliko
prihvati prijedlog za razrješenje Jasminke Mesarić dužnosti ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti,
Osijek, imenuje Kristinu Delalić Vetengl, mag. edukacije likovnih umjetnosti, muzejska pedagoginja u
Muzeju likovnih umjetnosti, Osijek, za vršiteljicu dužnosti ravnatelja Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek
do imenovanja ravnatelja ustanove temeljem raspisanoga natječaja.
Prijedlog Muzejskog vijeća za imenovanje ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek
dostavljen je Osječko-baranjskoj županiji, kao osnivaču, zajedno sa prijedlogom za razrješenje
ravnateljice Muzeja i pripadajućom dokumentacijom 22. svibnja 2018. godine.
Komisija za izbor i imenovanja je kao nadležno radno tijelo Županijske skupštine, na 14.
sjednici održanoj 24. svibnja 2018. godine razmatrala prijedlog Muzejskog vijeća od 21. svibnja 2018.
godine za razrješenjem Jasminke Mesarić dužnosti ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek te
prijedlog za imenovanje Kristinu Delalić Vetengl na tu dužnost, uz koji je priložena diploma Umjetničke
akademije u Osijeku, kao dokaz o stečenom akademskom nazivu magistra edukacije likovne kulture i
uvjerenje Ministarstva kulture o stečenom muzejskom zvanju muzejskog pedagoga te životopis i potvrda
o radnom stažu iz kojih proizlazi da je od 2014. do 2015. godine bila polaznica stručnog osposobljavanja
bez zasnivanja radnog odnosa za muzejsku pedagoginju u Muzeju likovnih umjetnosti, Osijek, u kojem
je zaposlena kao muzejska pedagoginja od 2015. godine.
Slijedom navedenih prijedloga Muzejskog vijeća Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek, a u okviru
ovlasti koje proizlaze iz članka 8. Odluke o radnim tijelima Skupštine Osječko-baranjske županije
("Županijski glasnik" broj 1/10.), Komisija za izbor i imenovanja je kao nadležno radno tijelo Skupštine
Osječko-baranjske županije, odlučila predložiti Županijskoj skupštini da ukoliko prihvati prijedlog za
razrješenje ravnateljice Muzeja , na temelju činjenica koje je utvrdilo Muzejsko vijeće, koje se odnose na
stručne kompetencije i dosadašnji rad osobe predložene za vršiteljicu dužnosti ravnatelja Muzeja donese
Rješenje o imenovanju Kristine Delalić Vetengl, mag. edukacije likovnih umjetnosti, muzejske
pedagoginje u Muzeju likovnih umjetnosti, Osijek, za vršiteljicu dužnosti ravnatelja Muzeja likovnih
umjetnosti, Osijek do imenovanja ravnatelja ustanove temeljem raspisanoga natječaja, u tekstu koji je
utvrdila Komisija za izbor i imenovanja.
Stoga je na podlozi prethodno navedenog, a temeljem članka 27. stavak 2. Zakona o muzejima i
članka 30. točka 23. Statuta Osječko-baranjske županije, a sukladno članku 44. stavku 4. Zakona o
ustanovama Skupština Osječko-baranjske županije je na ___ sjednici __________ donijela Rješenje kao
u dispozitivu.
Dispozitiv ovoga Rješenja bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovoga Rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom
Upravnom sudu u Osijeku u roku 30 dana od dana dostave ovoga Rješenja.

Predsjednik
Dragan Vulin
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31000 Osijek, Hrvatska
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ZAPISNIK
sa 18. sjednice Muzejskog vijeća MLU održane 11. svibnja 2018. godine u prostorijama
Muzeja likovnih umjetnosti, s početkom u 12.00 sati.
NAZOČNI:
Članovi Muzejskog vijeća: Sanda Pašuld, Biljana Tuševski, Tatjana Jazbinšek, Valentina
Radoš i Borivoj Eklemović.
Sjednici su nazočile i ravnateljica MLU Jasminka Mesarić, te zamjena za voditeljicu
računovodstva, Kristina Kuduz.
Zapisničar: Dijana Vojnović
Zamjenica predsjednika Muzejskog vijeća, Valentina Radoš, otvorila je
predložila sljedeći

sjednicu, te

DNEVNI RED
1. Informacija o novim članovima Muzejskog vijeća imenovanim od strane osnivača
2. Izbor predsjednika Muzejskog vijeća
3. Upoznavanje novih članova Muzejskog vijeća sa stanjem u Muzeju likovnih
umjetnosti, te s prijedlogom za razrješenje Jasminke Mesarić dužnosti ravnateljice
Muzeja likovnih umjetnosti
4. Programsko i financijsko izvješće Muzeja likovnih umjetnosti za 2017. godinu (s
usporednim podacima za 2016. godinu)
5. Financijsko izvješće MLU za razdoblje od 1.1.-31.3.2018. godine
6. I. izmjene i dopune financijskog plana Muzeja likovnih umjetnosti za 2018. godinu
7. Verifikacija Odluke Muzejskog vijeća MLU o izmjenama Financijskog plana MLU za
2018. godinu u dijelu koji se odnosi na financiranje iz Izvora: „Vlastiti i namjenski
prihodi i primici“
8. Izvješće o Nalazima i preporukama jedinice unutarnje revizije OBŽ, te o Planu
djelovanja radi otklanjanja utvrđenih nedostataka
9. Kadrovska problematika
10. Razno

Članica Muzejskog vijeća, Sanda Pašuld predložila je da se, s obzirom da su one nove članice
vijeća, a dnevni red sadrži veliki broj točaka i ima jako puno materijala, te dosta toga treba
raspraviti, predloženi dnevni red modificira tako da se s istog skinu točke od 3.-10., osim
točke 8., kao i da se na dnevni red uvrsti točka: Donošenje Odluke kojom se stavljaju van
snage Odluke Muzejskog vijeća Broj: 18/1-2018. od 23. siječnja 2018. godine i Broj: 18/62018. od 29. siječnja 2018. godine kojima se predlaže razrješenje ravnateljice MLU Jasminke
Mesarić, te slijedom toga i Odluka Broj: 18/2-2018. od 23. siječnja 2018. godine kojom se
predlaže imenovanje Kristine Delalić Vetegl vršiteljicom dužnosti ravnateljice MLU.
Ravnateljica je predložila da se u dnevnom redu ostave točke 6. i 7., međutim članovi su se
suglasili da se odnosne točke ostave za sljedeću sjednicu MV, nakon čega je izmijenjeni
dnevni red jednoglasno prihvaćen sa sljedećim točkama:
1. Informacija o novim članovima Muzejskog vijeća imenovanim od strane osnivača
2. Izbor predsjednika Muzejskog vijeća
3. Donošenje Odluke kojom se van snage stavljaju Odluke Muzejskog vijeća Broj: 18/12018. od 23. siječnja 2018. godine i Broj: 18/6-2018. od 29. siječnja 2018. godine
kojima se predlaže razrješenje ravnateljice MLU Jasminke Mesarić, te Odluke Broj:
18/2-2018. od 23. siječnja 2018. godine kojom se predlaže imenovanje Kristine
Delalić Vetegl vršiteljicom dužnosti ravnateljice MLU
4. Izvješće o Nalazima i preporukama jedinice unutarnje revizije OBŽ, te o Planu
djelovanja radi otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Ad. 1. Informacija o novim članovima Muzejskog vijeća imenovanim od strane osnivača
Zamjenica predsjednika MV, Valentina Radoš, izvijestila je nazočne da je osnivač umjesto
dosadašnjih, imenovao nove članove MV, a to su: gđa. Sanda Pašuld, gđa. Biljana Tuševski i
gđa. Tatjana Jazbinšek.
Daljnje rasprave nije bilo, te je informacija primljena na znanje.
Ad. 2. Izbor predsjednika Muzejskog vijeća
Zamjenica predsjednika MV, V. Radoš, uvodno je iznijela da se u pravilu između članova
MV koje imenuje osnivač bira predsjednik MV, a s obzirom da je dosadašnjeg predsjednika
osnivač razriješio, potrebno je izabrati novog predsjednika MV.
Članica Muzejskog vijeća Biljana Tuševski, za predsjednicu Muzejskog vijeća predložila je
gđu. Sandu Pašuld.
S obzirom da drugih prijedloga nije bilo, nakon provedenog glasovanja, gđa. Sanda Pašuld
jednoglasno je izabrana za predsjednicu Muzejskog vijeća MLU.
Predsjednica MV Sanda Pašuld preuzela je vođenje sjednice, te zahvalila nazočnima na izboru
i predstavila se s nekoliko riječi. Rođena je u Osijeku, po zanimanju odvjetnica s vlastitim
odvjetničkim uredom, gradska vijećnica iz kvote HDZ-a, aktivna u stranci, ima obitelj i djecu.
Također su se predstavili i ostali članovi MV:
Biljana Tuševski, rođena u Osijeku, završila Ekonomski fakultet i trenutno na doktorskom
studiju, radi kao ravnateljica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, voli umjetnost,
članica je Lions-ica i aktivna članica HDZ-a.
Tatjana Jazbinšek, rođena u Osijeku, po zanimanju diplomirana pravnica, volontira na
Županijskom sudu u Osijeku – pružanje pomoći žrtvama i svjedocima, ima obitelj, prati i voli
umjetnost.
Valentina Radoš, rođena u Đakovu, povjesničarka umjetnosti, 13 godina zaposlena u MLU
kao kustosica, odrasla u Švedskoj gdje je završila osnovnu i srednju školu, kao i fakultet.
Nakon 18 godina vratila se u Hrvatsku, ima obitelj i dvoje djece. Stručni interes joj je
suvremena umjetnost, voditeljica je nekoliko zbirki i to: Zbirke slikarstva druge polovice 20.
stoljeća (od 1945. godine do danas), Zbirke crteža i grafika prve polovice 20. stoljeća (do

1945. godine), Zbirke crteža i grafika druge polovice 20. stoljeća (od 1945. godine do danas),
Zbirke plakata i Zbirke novi mediji (video, DVD, digitalna grafika, instalacije).
Borivoj Eklemović, rođen u Dalju, po struci komercijalist, u MLU radi kao preparator u
okviru čega održava i restaurira umjetnine, većinom pozlaćene okvire, treći mandat je
županijski vijećnik i to kao nezavisni vijećnik, ali je u klubu vijećnika HDZ-a.
Predsjednica MV zahvalila je nazočnima na informacijama, a daljnje rasprave pod ovom
točkom dnevnog reda nije bilo.
Ad. 3. Donošenje Odluke kojom se van snage stavljaju Odluke Muzejskog vijeća Broj:
18/1-2018. od 23. siječnja 2018. godine i Broj: 18/6-2018. od 29. siječnja 2018. godine
kojima se predlaže razrješenje ravnateljice MLU Jasminke Mesarić, te Odluke Broj:
18/2-2018. od 23. siječnja 2018. godine kojom se predlaže imenovanje Kristine Delalić
Vetegl vršiteljicom dužnosti ravnateljice MLU
Predsjednica MV uvodno je iznijela da je iz dokumentacije koju su nove članice MV do sada
dobile, a i iz onoga što su saznale iz medija, vidljivo da su odluke kojima se predlaže
razrješenje ravnateljice, a slijedom toga i imenovanje K. D. Vetengl v.d. ravnateljicom MLU,
donijete pod jakim pritiskom indicija, stoga bi ih bilo oportuno staviti izvan snage, te o svemu
ponovo kvalitetno raspraviti jer se radi o vrlo složenoj problematici.
Stoga predlaže da MV donese sljedeću
Odluku
1. Stavljaju se van snage Odluke Muzejskog vijeća Broj: 18/1-2018. od 23. siječnja 2018.
godine i Broj: 18/6-2018. od 29. siječnja 2018. godine kojima se predlaže razrješenje
Jasminke Mesarić dužnosti ravnateljice MLU, te slijedom toga i Odluka Broj: 18/2-2018.
od 23. siječnja 2018. godine kojom se predlaže imenovanje Kristine Delalić Vetegl
vršiteljicom dužnosti ravnateljice MLU.
2. Predmetne Odluke stavljaju se van snage zbog nedovoljno utvrđenog činjeničnog stanja.
3. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.
Odluka je prihvaćena jednoglasno.
Ad. 4. Izvješće o Nalazima i preporukama jedinice unutarnje revizije OBŽ, te o Planu
djelovanja radi otklanjanja utvrđenih nedostataka
Predsjednica MV iznijela je da su jučer dobili nalaz i izvješće JUR o nedavno provedenoj
unutarnjoj reviziji poslovanja MLU i očito je da se u istom utvrđuju određeni nedostaci, te su
neke stvari ocijenjene kao nezadovoljavajuće, a iz djelokruga su rada ravnateljice. Zato
predlaže da se ravnateljici odredi rok od 5 dana da se očituje na te navode, na što je J. Mesarić
je informirala MV da se sljedeći tjedan nalazi na godišnjem odmoru. Dodaje da je u JUR već
bio sastanak u vezi provedene revizije, te je dogovoren plan aktivnosti kojim je 18.6.2018.
određen kao rok za otklanjanje nedostataka. Revizorsko izvješće je i ona primila i potpisala
jučer, a u istom je utvrđeno da se OBŽ-u treba očitovati o učinjenom. U nastavku čita
službenu bilješku od 24.4.2018. koja je dostavljena djelatnicima, a u kojoj su naznačene
pojedinačne obveze djelatnika vezane uz provedbu plana aktivnosti, te navodi se već počelo
raditi na otklanjanju nedostataka. Kako je voditeljica računovodstva bila na bolovanju, rokovi
za provedbu inventure su malo pomaknuti, a s vlasnikom IPP programa je održan sastanak
radi prilagodbe istog potrebama MLU.
Predsjednica MV navodi da je plan aktivnosti nesporan i da je MLU dobio upute, međutim
MV očekuje da se kao ravnateljica očituje o primljenom nalazu/izvješću revizije, odnosno
zašto je došlo do određenih problema. Dodaje da i neki propusti iz 2016. nisu otklonjeni, a
MV mora znati zbog čega je do svega toga došlo.

J. Mesarić u nastavku iznosi kako je bivša ravnateljica L. Conti, koja je zbog rodiljnog
dopusta prestala raditi u 10. mjesecu 2016., inicirala unutarnju reviziju u 2016.g.. Još navodi
da je ona kao ravnateljica u MLU počela raditi u 11. mjesecu 2016., te je ono s čime je bila
upoznata i otklonila. Problema je bilo s računovodstvom i s njegovom voditeljicom Željkom
Kokezom, koja je imala dosta nekorektan odnos prema bivšoj ravnateljici, dosta je kasnila s
poslom, nije bila ažurna, a pored toga je dugo bila i na bolovanju. Također navodi da je bila
upoznata s problemima u računovodstvu i načinom rada voditeljice računovodstva, ali joj je
ipak dala šansu. Međutim, tijekom vremena je uvidjela da voditeljica računovodstva nije u
stanju sve događaje pratiti, niti cjelovito sagledati financijsku situaciju.
S obzirom da daljnje rasprave nije bilo, predsjednica MV predlaže da ravnateljica u roku od 5
dana, odnosno do srijede, 16.5.2018.g., MV u pisanoj formi dostavi očitovanje na
nalaz/izvješće JUR, nakon čega će biti sazvana nova sjednica MV.
S navedenim su se suglasili ostali članovi MV.

Dovršeno u 12.35 sati.

Zapisničar:
Dijana Vojnović

Broj: 113/1-2018.
U Osijeku, 11. svibnja 2018. godine

Predsjednica Muzejskog vijeća:
Sanda Pašuld, dipl.iur.

Temeljem članka 28. Statuta Muzeja likovnih umjetnosti, te članka 12. Odluke o
izmjenama i dopuni Statuta Muzeja likovnih umjetnosti, Muzejsko vijeće Muzeja
likovnih umjetnosti je na 18. sjednici održanoj 11. svibnja 2018. godine, donijelo
sljedeću

ODLUKU

1. Stavljaju se van snage Odluke Muzejskog vijeća Broj: 18/1-2018. od 23. siječnja
2018. godine i Broj: 18/6-2018. od 29. siječnja 2018. godine kojima se predlaže
razrješenje Jasminke Mesarić dužnosti ravnateljice MLU, te slijedom toga i Odluka
Broj: 18/2-2018. od 23. siječnja 2018. godine kojom se predlaže imenovanje
Kristine Delalić Vetegl vršiteljicom dužnosti ravnateljice MLU.
2. Predmetne Odluke stavljaju se van snage zbog nedovoljno utvrđenog činjeničnog
stanja.
3. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednica Muzejskog vijeća
Sanda Pašuld, dipl.iur.

Broj: 18/13-2018.
U Osijeku, 11. svibnja 2018. godine

Jasminka Mesarić
Ravnateljica Muzeja likovnih umjetnosti
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Imajući u vidu da je kolegica Kokeza imala dvije opomene pred otkaz, imala sam
potrebu uvjeriti se i osobno u njezine sposobnosti vezane uz vođenje računovodstva našeg
Muzeja. Tijekom vremena, ustanovila sam da kolegica Kokeza samo djelomično vlada
poslovima voditelja računovodstva, a i to uglavnom vezano uz poslove knjiženja, no i da s tim
segmentom ima problema kada je u pitanju ispunjavanje rokova. Planirala sam obaviti
razgovore s nadležnim službama u Osječko-baranjskoj županiji vezano uz tu problematiku, ali
kolegica Kokeza je početkom mjeseca rujna 2017. otišla na bolovanje radi održavanja
trudnoće, te je - u dogovoru s osnivačem - na mjesto voditelja računovodstva zaposlena
gospođa Kristina Kuduz.
Gospođa Kristina Kuduz počela je raditi polovinom listopada 2017. i vrlo je brzo
ovladala problematikom vezanom uz poslove računovodstva, te se tako i pristupilo
otklanjanju svih zaostalih problema i nedostataka vezanih za taj dio poslovanja.
Što se tiče drugih osoba zaposlenih u računovodstvu, na mjestu računovodstvenog
referenta duže vrijeme zaposlena je gospođa Kristina Samardžić, a za vrijeme njezinog
porodiljinog bolovanja zamjenjivala ju je gospođa Danijela Pokupić, koja i danas radi na tom
radnom mjestu, na zamjeni. S obzirom na njihovo dugogodišnje iskustvo rada na
računovodstvenim poslovima, smatrala sa da su vrlo dobro upoznate sa svim procedurama i
protokolima vezanim uz poslove računovodstva te da ne moram posebno naglašavati kojom
dokumentacijom temeljem propisa treba potkrijepiti određene akte, kao niti da se
dokumentacija mora slati na vrijeme, unutar propisanog roka. Osim toga, u Muzeju likovnih
umjetnosti je 13 godina na mjestu tajnice zaposlena gospođa Dijana Vojnović, po struci
pravnica, koja je ujedno imenovana na dužnost pomoćnice ravnateljice Leonilde Conti, a na
istoj dužnosti se nalazi i tijekom mog dosadašnjeg mandata. S obzirom na dugogodišnje
iskustvo rada u ovoj instituciji, kao i zbog same prirode posla, smatram da sam od strane
tajnice trebala biti upoznata, odnosno upozoravana ukoliko je dolazilo do bilo koje povrede
poslovanja. U tom kontekstu posebno je za napomenuti da radni zadaci za svako od navedenih
radnih mjesta - tajnika Muzeja, računovodstvenog referenta, voditelja računovodstva uključuju i uočavanje nepravilnosti u poslovanju vezanim za konkretno radno mjesto, kao i
dužnost obavještavanja ravnatelja Muzeja o navedenim nepravilnostima. Predmetni radni
zadaci proizlaze iz opisa svakog spomenutog radnog mjesta, te za navedene zaposlenike
predstavljaju obvezu koju su dužni izvršavati, a što nažalost često nije bio slučaj.
Što se tiče nalaza revizije koja je provedena tijekom proljeća 2018. smatram da su neki
od uočenih propusta trebali biti uklonjeni automatizmom administrativnog poslovanja
Muzeja, kao i da sam o istima - sukladno gore navedenom - trebala biti upozorena od strane
referentnih zaposlenika. Vezano uz nalaz predmetne revizije, mogu reći da se sa otklanjanjem
svih uočenih nepravilnosti započelo, te će do zadanog roka - 18. lipnja 2018. - iste biti i
otklonjene. U tom smislu će na odgovarajući način biti izvješteno i Muzejsko vijeće Muzeja
likovnih umjetnosti i Jedinica unutarnje revizije Osječko-baranjske županije.
Važno je napomenuti da sam dolaskom na radno mjesto ravnateljice - smatrajući da
stručne službe obavljaju svoj posao profesionalno i sa potrebnim znanjima, a s obzirom na
njihovo dugogodišnje radno iskustvo u Muzeju - nastojala uspostaviti što bolju javnu

vidljivost institucije, povećati broj posjetitelja, povezati Muzej sa sastavnicama Sveučilišta u
Osijeku, kao i sa drugim muzejima u državi i izvan nje.
Analizom stanja koju sam provela, a vezano uz navedene ciljeve, ustanovila sam da je
Muzej likovnih umjetnosti relativno zatvorena sredina, da njegov rad i djelovanje puno naših
sugrađana ne poznaje, što je pogotovo slučaj sa turistima koji posjećuju grad. Nažalost,
također sam utvrdila da postoje škole u gradu, kao i sa područja županije, koje nikada nisu
posjetile Muzej likovnih umjetnosti, kao i da aktivnost Muzeja medijski nije popraćena na
odgovarajući način.
Osnivač odvaja značajna sredstva za naš rad, stručni zaposlenici stvaraju izvrsne
izložbe, objavljuju knjige, fundus Muzeja je vrlo bogat (posjeduje gotovo 6000 vrijednih
predmeta) - sukladno tome, moj glavni prioritet bio je učiniti MLU zanimljivim mjestom za
ugodno provođenje vremena.
Smatram da sam u relativno kratkom vremenu uspjela puno toga ostvariti, ali
pozicioniranje institucije na kulturnoj, turističkoj i stručnoj karti je dugotrajan i vrlo
mukotrpan posao koji iziskuje puno znanja, organizacijskih vještina i samog rada - stoga ovo
ostaje mojim prioritetom i u budućnosti.
Kao što sam u uvodnom dijelu i navela, konstatirajući da u pojedinim segmentima
poslovanje nije vođeno po pravilima koja se na te segmente odnose (ovdje je prije svega riječ
o računovodstvu), veliku pažnju posvećujem koordinaciji i dogovoru s osnivačem u svrhu
pronalaženja odgovarajućih radnih, tehničkih i kadrovskih rješenja, kako bi se svi nedostaci
otklonili te kako bi Muzej likovnih umjetnosti bio institucija s kojom se možemo ponositi.
Na kraju, napominjem da će Muzej likovnih umjetnosti na nalaz revizije provedene LI
vremenskom periodu od 19. ožujka do 23. travnja 2018. iscrpno odgovoriti do zadanog roka
18. lipnja 2018., a o čemu će odgovarajući način biti izvješteno i Muzejsko vijeće Muzeja
likovnih umjetnosti i Jedinica unutarnje revizije Osječko-baranjske županije.
«

U Osijeku, 12. svibnja 2018.

Europska avenija 9
31000 Osijek, Hrvatska
T +385 31 251 280
F +385 31 251 281
OIB: 19872442344
IBAN: HR762500009-1102055074
www.mlu.hr
e-mail: mlu@mlu.hr

ZAPISNIK
sa 19. sjednice Muzejskog vijeća MLU održane 21. svibnja 2018. godine u prostorijama
Muzeja likovnih umjetnosti, s početkom u 9.00 sati.
NAZOČNI:
Članovi Muzejskog vijeća: Sanda Pašuld, Biljana Tuševski, Tatjana Jazbinšek, i Borivoj
Eklemović.
Članica MV, Valentina Radoš, naknadno se uključila u rad sjednice (razlog opravdan).
Sjednici su nazočile i ravnateljica MLU Jasminka Mesarić, te zamjena za voditeljicu
računovodstva, Kristina Kuduz.
Zapisničar: Dijana Vojnović
Predsjednica Muzejskog vijeća, Sanda Pašuld, otvorila je sjednicu, te je predložila malu
izmjenu u odnosu na dostavljeni dnevni red, tj. zamjenu redoslijeda točaka 2. i 3., na način da
točka 3. postane točka 2., a točka 2. postane točka 3..
S obzirom da su se nazočni suglasili s predloženom izmjenom, predsjednica MV predlaže
sljedeći

DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Muzejskog vijeća
2. Programsko i financijsko izvješće Muzeja likovnih umjetnosti za 2017. godinu (s
usporednim podacima za 2016. godinu)
3. Očitovanje ravnateljice MLU Jasminke Mesarić na Revizijsko izvješće Jedinice
unutarnje revizije OBŽ br. 02/2018.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.
Ad. 1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Muzejskog vijeća
Nazočni su pročitali zapisnik s prethodne sjednice MV, a kako na isti nisu imali primjedbi,
jednoglasno je usvojen.

Ad. 2. Programsko i financijsko izvješće Muzeja likovnih umjetnosti za 2017. godinu (s
usporednim podacima za 2016. godinu)
Predsjednica MV uvodno je iznijela da je ravnateljica dostavila MV Programsko i financijsko
izvješće Muzeja likovnih umjetnosti za 2017. godinu (s usporednim podacima za 2016.
godinu). Iz izvješća je vidljivo da postoje odstupanja od onoga što je predloženo Programom
rada MLU za 2017., kojeg je prihvatilo Muzejsko vijeće i odobrio osnivač, i onoga što je u
2017.g. stvarno realizirano. Tako postoje razlike u odnosu na:
a) izložbeni program za 2017.g. na način da nije realizirana samostalna izložba
VLATKE ŠKORO koja je bila planirana, a realizirane su 4 izložbe u suradnji s
Umjetničkom akademijom iz Osijeka, a u Programu nisu bile planirane i to:
1. JASMINA PACEK: Kostim kao skulptura (utrošeno 2.514,00 kn)
2. DIPLOMSKA IZLOŽBA TAMARE MAJER (nisu utrošena nikakva sredstva)
3. ILUSTRACIJA: Marijanović, Mataković, Jerabek, skupna izložba (utrošeno
3.658,75 kn)
4. O FOTOGRAFIJI NA UAOS: Prvih 10. godina – izložba studenata UAOS
(utrošeno 1.351,67kn. )
Za sve navedene izložbe utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 7.524,42 kn, što nije
bilo predviđeno Programom rada MLU za 2017.g.
b) otkup umjetnina: u Programu za 2017.g. predviđen je otkup rada autora BORISA
IVANDIĆA: Ni rad nije rješenje. Međutim, isti rad je otkupljen u rujnu 2016., a u
2017. godini je otkupljen rad LANE KLJUČARIĆ: 5 minuta prije sna (2) po cijeni od
15.000,00 kn, iako je otkup ovog rada bio planiran u 2018.g.
c) ostalo: nisu realizirani predloženi programi Edukacija za voditelje radionica –
interdisciplinarni program pristupa umjetnosti i Umjetnost urbane akcije – Festival
mobilnih grafita, događanje za Europsku noć muzeja 2017.
d) investicijska potpora: uređen je podrumski prostor MLU iako predmetna investicija
nije bila predložena kao posebna programska stavka, niti je bila planirana kao posebna
investicijska stavka u proračunu MLU i proračunu osnivača za 2017. godinu - za
navedeno su utrošena sredstva u iznosu od 30.389,03 kn
e) međunarodna kulturna suradnja: bez izmjene Programa za 2017.g. realiziran je
program u okviru kojeg su kustosi MLU Valentina Radoš i Ivan Roth sudjelovali u
radu međunarodne konferencije „EDUCATION AND TRAINING AS BASIS FOR
FUTURE EMPLOYMENT“, koja je održana na Wakayama University u Wakayami u
Japanu.
U vezi gore navedenih izmjena Programa rada MLU za 2017. g., ravnateljica nije MV
predložila donošenje Odluke o izmjenama i dopunama programa za 2017. godinu, pa iz
navedenog proizlazi da Program rada MLU za 2017. godinu nije realiziran sukladno
predloženom.
Smatra da su sredstva odobrena za financiranje Godišnjeg programa bila namijenjena
financiranju konkretnih programa, te je ravnateljica bila dužna obrazložiti razloge
nemogućnosti njegovog izvršenja, kao i predložiti izmjene, odnosno zatražiti prenamjenu
odobrenih sredstava što nije učinjeno.
Što se tiče Financijskog izvješća MLU za 2017.g. vidljivo je da je Muzej za 2017.g. ostvario
gubitak u iznosu od 161.739,10, kn, što je djelomično pokriveno prijenosom sredstava iz
prethodnog razdoblja u iznosu od 109.918,67 kn, te je ukupno Muzej za 2017.g. ostvario
negativan financijski rezultat u iznosu od - 51.820,43 kn.
Nadalje, Jedinica unutarnje revizije OBŽ u svom je izvješću o provedenoj reviziji
financijskog poslovanja Muzeja likovnih umjetnosti za 2017. godinu broj 20/2018., čiji je
kontrolni cilj bio osigurati poslovanje Muzeja u skladu sa zakonodavnim okvirom
proračunskog računovodstva, između ostalog, utvrdila da:

- preporuke revizije iz 2016. godine nisu uopće ili su samo djelomično provedene, te je na taj
način odgovorna osoba koja upravlja poslovanjem MLU postupala suprotno odredbama
Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakona o
fiskalnoj odgovornosti, te Statuta MLU,
- da uspostavljene unutarnje kontrole u revidiranoj aktivnosti izvršavanja pozicija rashoda
nisu zadovoljavajuće budući da je odgovorna osoba koja upravlja poslovanjem MLU
prijedlog Financijskog plana dostavila nadležnom tijelu Županije prije usvajanja MV, čime je
funkciju ravnateljice stavila iznad funkcije MV; nadalje ovjeravala je da knjigovodstvene
isprave istinito i realno pokazuju poslovne promjene i odobrila svojim potpisom njihovo
plaćanje, a nije uspostavila sustav unutarnjih kontrola na način da je donijela proceduru o
korištenju mobilnih telefona, poslovnih kartica, reprezentacije, upotrebe osobnog automobila
u službene svrhe, te načinu odobravanja službenih putovanja, čime je postupala suprotno
odredbama Zakona o proračunu, odnosno izvršavala je pozicije Financijskog plana suprotno
načelima dobrog financijskog upravljanja,
- odgovorna osoba koja upravlja MLU nije uspostavila sustav unutarnje kontrole koji treba
odgovoriti na pitanje odgovaraju li analitičke evidencije stvarnom stanju u glavnoj knjizi,
trebaju li se poduzeti radnje naplate potraživanja, otpisa, je li provedena usklađenost stanja s
dobavljačima, jesu li i koliko probijani valutni rokovi i sl., čime je postupila suprotno Zakonu
o fiskalnoj odgovornosti dajući potvrdni odgovor na pitanje 67 koje pokriva područje
računovodstva i nalaže da dugotrajna nefinancijska imovina mora biti usklađena s glavnom
knjigom,
- imovina i obveze nisu obuhvaćene godišnjim popisom uslijed čega nije točna bilanca stanja
MLU.
Iz svega gore navedenog proizlazi da Financijski plan nije izvršavan onako kako je odobren,
pa su sredstva trošena neplanski i nenamjenski, tako da je razvidno da je ravnateljica kao
odgovorna osoba MLU postupala suprotno odredbama čl. 11., 47., 54. i 103. Zakona o
proračunu, čl. 10. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, čl, 8. st. 2.
Pravilnika o porezu na dohodak, čl. 7. st. 3. toč. 1. i 2. Zakona o fiskalnoj odgovornosti, te čl.
32. Statuta MLU, kao i suprotno načelu dobrog financijskog upravljanja, te na taj način nije
osigurala vjerodostojnost financijskog izvještaja za 2017.g., što je sve dovelo do negativnog
financijskog rezultata poslovanja MLU za 2017.g.
Nakon prethodno iznijetog predsjednica MV je otvorila raspravu.
Ravnateljica J. Mesarić iznijela je da se o svim izmjenama programa razgovaralo na Stručnom
vijeću koje i predlaže njegove izmjene. Što se tiče izložbe Vlatke Škoro o tome je
obaviješteno MV. Budući da MLU ne isplaćuje autorske honorare umjetnicima, umjetnica
nije uspjela završiti radove za čiji dovršetak su bila potrebna značajna financijska sredstva. Ne
zna je li to ušlo u zapisnik MV, ali je o tome MV bilo obaviješteno. Što se tiče ostalih izložbi
koje su realizirane u suradnji sa UAOS navodi da je s njima potpisan sporazum temeljem
kojega im je omogućeno korištenje našeg prostora. Tu se ne radi ni o kakvoj izmjeni
programa već o redovitom tijeku poslovanja, i Muzeju je svakako u interesu da takve stvari
uđu u program. Osim toga, suradnja s Akademijom rezultirala je i nekim drugim aktivnostima
– radionicama, predavanjima i sl. i jako nam je važna, kao i sa Školom za primijenjenu
umjetnost. Isto je i s aktivnostima za Međunarodni dan muzeja. Još dodaje da su sve velike
izložbe realizirane. O tome izvješćujemo MV, a redovito iscrpno izvješćujemo i osnivača o
svim aktivnostima jer mu dostavljamo mjesečna izvješća. Što se tiče puta kustosa V. Radoš i
I. Rotha u Japan, za avionske karte smo sredstva dobili od MK. Procijenili smo da bi bilo
dobro da naši kolege tamo idu radi razvijanja suradnje, a na početku godine ne možemo baš
sve isplanirati.
Predsjednica MV navodi da su hvale vrijedne sve aktivnosti koje se odvijaju u Muzeju i to
nitko ne osporava, no problem je u tome što Statut precizira ulogu MV koje na prijedlog

ravnateljice donosi godišnji plan i program, pa jednako tako mora donijeti i njegove izmjene i
dopune, a u ovom slučaju te promjene nisu provedene sukladno Statutu. Ne radi se o tome da
suradnja s Akademijom nije dobra ili put u Japan. Radi se o tome da se ne može ad hoc
preskočiti MV i samo izvijestiti osnivača o nekim izmjenama jer osnivač ima niz drugih
ustanova o kojima skrbi. Sve su aktivnosti odlične, ali MV o promjenama nije obavještavano
onako kako je to trebalo biti, niti je o tome donosilo pravovaljane odluke.
J. Mesarić u nastavku iznosi da je kao ravnateljica vodila instituciju sukladno zakonskim
propisima. MV je obaviješteno o svim promjenama, a ne zna treba li MV baš o svakoj sitnici
donositi odluku. Ona s tim nije bila upoznata, niti ju je na to bilo tko upozorio, i smatra da
nije bilo razloga da o svemu obavještava MV. Što se tiče uređenja podruma, za to je dobila
samo pohvale, svi samo hvale kako je uređen taj prostor, a zbog stanja u kojem se nalazio,
bilo je to nužno riješiti iz sigurnosnih razloga. Osim toga, svi naši članovi MV su dolazili u
MLU i u taj prostor, te su sa svime bili upoznati. Još dodaje da do sada nije bila praksa da MV
o svim promjenama donosi odluke. Dodaje da su u vezi financiranja programa za 2018.
zatražena još neka dodatna sredstva i o tome će u budućnosti biti obaviješteno MV.
Predsjednica MV u nastavku iznosi da prema zapisnicima MV koje je uspjela vidjeti nema
odgovarajućih odluka MV i taj formalni dio je izostao, a s obzirom da su sredstva namjenska,
ravnatelj mora za određene promjene tražiti odobrenje MV.
Što se tiče Financijskog izvješća za 2017., J. Mesarić navodi da smo u postupku pripreme
dokumentacije za izgradnju umjetničkog paviljona u dvorištu MLU. Za to smo dobili sredstva
iz EU fondova, a projekt vodi RRA. U 12 mjesecu prošle godine morali smo doznačiti
određena sredstva za pripremu projektne dokumentacije, i to smo platili iz vlastitih sredstava
jer smo smatrali da to treba platiti kako ne bi propao cijeli projekt. Zbog toga smo i ušli u
minus od oko 51.000 kn, na što je voditeljica računovodstva K. Kuduz dodala da je od
plaćenih 240.000 kn, nešto manje od 50.000 bilo iz vlastitih sredstava, a u ovoj godini SAFU
nam je veći dio toga refundirao.
Predsjednica MV zaključila je raspravu, te je predložila da s obzirom da Program MLU za
2017. g. nije realiziran kako je planiran jer je bilo izmjena o kojima MV nije donijelo Odluku
o izmjenama i dopunama Programa za 2017.g., zatim zbog nepravilnosti u financijskom
upravljanju Muzejom koje su utvrđene u izvješću Jedinice unutarnje revizije OBŽ, te zbog
ostvarenog negativnog financijskog rezultata MLU za 2017.g., MV donese sljedeću

Odluku
1. Ne prihvaća se Programsko i financijsko izvješće Muzeja likovnih umjetnosti za 2017.
godinu (s usporednim podacima za 2016. godinu) za razdoblje od 01.01.-31.12.2017. godine
zbog toga što Program MLU za 2017. g. nije realiziran kako je predložen i odobren, budući da
je bilo izmjena o kojima MV nije donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Programa za
2017.g., kao i zbog nepravilnosti u financijskom upravljanju Muzejom od strane ravnateljice
Jasminke Mesarić, koje su utvrđene u Revizijskom izvješću Jedinice unutarnje revizije OBŽ
br. O2/2018. KLASA: 470-03/18-01/10 URBROJ: 2158/1-01-23-18-35 iz travnja 2018.g.,
uslijed čega ravnateljica nije osigurala vjerodostojnost financijskog izvještaja za 2017.g., što
je sve dovelo do negativnog financijskog rezultata poslovanja MLU za 2017.g.
2. Predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije da iz razloga navedenih u točki 1.
ove Odluke, ne prihvati Programsko i financijsko izvješće Muzeja likovnih umjetnosti za
2017. godinu (s usporednim podacima za 2016. godinu) za razdoblje od 01.01.-31.12.2017.g.
Nakon provedenog glasovanja Odluka je prihvaćena većinom glasova, odnosno s 4 (četiri)
glasa za i 1 (jednim) glasom protiv.

Ad. 3. Očitovanje ravnateljice MLU Jasminke Mesarić na Revizijsko izvješće Jedinice
unutarnje revizije OBŽ br. 02/2018.
Predsjednica MV iznijela je da je Muzejsko vijeće na prethodnoj sjednici održanoj 11.5.2018.
g., zatražilo od ravnateljice da u roku od 5 dana, odnosno do srijede, 16.5.2018.g., MV u
pisanoj formi dostavi očitovanje na nalaz/izvješće JUR.
Ravnateljica je 15.5.2018. dostavila traženo očitovanje u kojem uopćeno navodi da je prema
nalazima revizije iz 2016.g trebalo otkloniti određene nedostatke do srpnja 2016.g, ali je
prethodna ravnateljica produljila rok za njihovo otklanjanje do jeseni iste godine. Po dolasku
u MLU u računovodstvu je zatekla nekoliko osoba (Kristinu Samardžić, Željku Kokezu,
Danijelu Pokupić i Ivanu Čarapović) koje su se izmjenjivale zbog bolovanja, te je gđa.
Čarapović trebala dovršiti poslove oko inventure do kraja 2016.g.. Navodi da izvješće o toj
inventuri nikad nije primila, suprotno tvrdnjama gđe. Čarapović. Nadalje iznosi da je
preuzimanjem dužnosti ravnateljice prepoznala i samoinicijativno uklonila niz sitnih
nepravilnosti i nelogičnosti u poslovanju Muzeja. Također navodi da voditeljica
računovodstva Željka Kokeza samo djelomično vlada poslovima računovodstva, te da je bilo
problema s rokovima kad su u pitanju knjiženja, pa je zbog toga dolazilo do propusta. Osim
toga navodi da je smatrala da ostale osobe koje su zaposlene u računovodstvu, zbog svog
dugogodišnjeg iskustva na računovodstvenim poslovima, jednako kao i tajnica MLU, vrlo
dobro poznaju sve procedure, te da je od istih, a posebno od strane tajnice trebala biti
upoznata, odnosno upozoravana ako je došlo do kakvih povreda poslovanja, što je utvrđeno i
u njihovim opisima radnih mjesta. Što se tiče nalaza revizije iz 2018. smatra da su neki od
uočenih propusta trebali biti otklonjeni automatizmom, kao i da je o istima trebala biti
upozorena od referentnih zaposlenika. Još navodi da se ona kao ravnateljica više posvetila što
boljoj javnoj vidljivosti Muzeja, povećanju broja posjetitelja, povezivanju Muzeja s drugim
institucijama u zemlji i izvan nje i sl.
Predsjednica MV smatra da očitovanje ravnateljice nije osnovano. Naime, ravnateljica je MV
dostavila uopćeno očitovanje u kojem nije konkretno pojasnila kako je do pojedinih propusta
došlo, te se nije osvrnula zbog čega su se aktivirali rizici koji su definirani u revizorskom
izvješću: rizik 1.1. - dane preporuke revizije iz 2016. godine su djelomično ili uopće nisu
provedene; rizik 1.2.- izvršavanje pozicija rashoda nije sukladno donesenom Financijskom
planu i ne temelji se na vjerodostojnoj dokumentaciji i rizik 1.3. – imovina i obveze nisu
obuhvaćeni godišnjim popisom, a za sve navedene rizike JUR je dala nezadovoljavajuće
mišljenje.
Ravnateljica je također u očitovanju navela da su za propuste odgovorne neke druge osobe
zaposlene u Muzeju, a ne ona kao ravnateljica, međutim za poslovanje je odgovoran ravnatelj
koji (kako je to i utvrđeno Statutom MLU) između ostalog: organizira i vodi rad i poslovanje
Muzeja, predlaže donošenje općih akata koje donosi Muzejsko vijeće, donosi opće akte čije
donošenje nije u nadležnosti Muzejskog vijeća, te u konačnici odgovara za zakonitost rada
Muzeja. Stoga tvrdnje da su za utvrđene propuste odgovorne neke druge osobe nemaju
pravnog osnova, niti ravnateljicu oslobađaju od odgovornosti koju preuzela u trenutku kad je
stupila na dužnost ravnateljice, jer je preuzimajući upravljanje ustanovom, preuzela sva prava,
ali i sve obveze, kao i odgovornost ravnatelja. Jednako tako, kao osoba s dugogodišnjim
iskustvom u obavljanju ravnateljskih poslova i kao osoba odgovorna za organizaciju rada i
zakonito poslovanje ustanove, upravo je ravnateljica trebala ostalim zaposlenicima davati
upute, preporuke i smjernice za pravilan rad, te nadzirati njihovu provedbu, a ne očekivati da
to netko drugi čini umjesto nje. Osim toga, ravnateljica je, ukoliko je uočila postojanje
nepravilnosti u nečijem radu, bila dužna protiv odgovorne osobe poduzeti odgovarajuće
mjere, što također nije napravila ili iz razloga što nepravilnosti nije uočila ili je jednostavno
propustila poduzeti odgovarajuće mjere.

Zbog svega gore navedenog predsjednica MV predlaže da MV ne prihvati očitovanje
ravnateljice na Revizijsko izvješće Jedinice unutarnje revizije OBŽ br. 02/2018.
Nakon provedenog glasovanja, prijedlog je prihvaćen većinom glasova, odnosno s 4 (četiri)
glasa za i 1 (jednim) glasom protiv.
S obzirom da je odbijeno i ovo očitovanje, predsjednica MV predlaže da se zbog povreda čl.
11., 47., 54. i 103. Zakona o proračunu, čl. 10. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i
računskom planu, čl, 8. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak, čl. 7. st. 3. toč. 1. i 2. Zakona o
fiskalnoj odgovornosti, te čl. 32. Statuta MLU, kao i načela dobrog financijskog upravljanja,
što je utvrđeno u izvješću JUR, te zbog toga što nije prihvaćeno Programsko i financijsko
izvješće MLU za 2017.g., osnivaču uputi prijedlog za razrješenje ravnateljice temeljem članka
37. stavak 1. podstavak 3. Statuta Muzeja likovnih umjetnosti.
U svezi iznesenog predlaže donošenje sljedeće
Odluke
1. Muzejsko vijeće Muzeja likovnih umjetnosti predlaže Skupštini Osječko-baranjske
županije da temeljem članka 37. stavak 1. podstavak 3. Statuta Muzeja likovnih umjetnosti,
ravnateljicu Muzeja likovnih umjetnosti, Jasminku Mesarić, razriješi dužnosti ravnateljice
Muzeja likovnih umjetnosti na koju je imenovana Rješenjem Skupštine Osječko-baranjske
županije Klasa: 024-04/16-02/2, Urbroj: 2158/1-01-01-16-3 od 6. studenog 2016. godine, iz
razloga što je kao ravnateljica postupala suprotno odredbama čl. 11., 47., 54. i 103. Zakona o
proračunu, čl. 10. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, čl, 8. st. 2.
Pravilnika o porezu na dohodak, čl. 7. st. 3. toč. 1. i 2. Zakona o fiskalnoj odgovornosti, te čl.
32. Statuta MLU, kao i suprotno načelu dobrog financijskog upravljanja, te na taj način nije
osigurala vjerodostojnost financijskog izvještaja za 2017.g., što je sve dovelo do negativnog
financijskog rezultata poslovanja MLU za 2017.g., kako je to i utvrđeno u Revizijskom
izvješću Jedinice unutarnje revizije OBŽ br. O2/2018. KLASA: 470-03/18-01/10 URBROJ:
2158/1-01-23-18-35 iz travnja 2018.g., a zbog čega Muzejsko vijeće nije prihvatilo
Programsko i financijsko izvješće Muzeja likovnih umjetnosti za 2017. godinu (s usporednim
podacima za 2016. godinu) za razdoblje od 01.01.-31.12.2017. godine.
2. Temeljem članka 34. stavak 1. Statuta Muzeja likovnih umjetnosti, poziva se Stručno
vijeće Muzeja likovnih umjetnosti da Muzejskom vijeću do 22. svibnja 2018.g. u 10.00 sati
dostavi mišljenje o prijedlogu razrješenja Jasminke Mesarić dužnosti ravnateljice Muzeja
likovnih umjetnosti.
3. Sukladno članku 37. stavak 2. Statuta Muzeja likovnih umjetnosti, poziva se
ravnateljica Muzeja likovnih umjetnosti da se do 22. svibnja 2018. u 12.00 sati osnivaču
putem Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske
županije, pisanim putem izjasni o razlozima razrješenja.
Nakon provedenog glasovanja Odluka je prihvaćena većinom glasova, odnosno s 4 (četiri)
glasa za i 1 (jednim) glasom protiv.
U svezi navedene Odluke, J. Mesarić je iznijela da je za MLU napravila više od svih
prethodnih ravnatelja zajedno, te da joj ne pada na pamet očitovati se na objede navedene u
istoj jer je sve radila onako kako nalaže struka, a osim toga već je i našla drugi posao.
Također je dodala da se u vezi traženih procedura raspitivala i u nekim drugim ustanovama,

primjerice u Dječjem kazalištu u kojem je bila ravnateljica, te da ni oni nemaju sve potrebne
procedure.
U nastavku sjednice, predsjednica MV iznijela je da, s obzirom da je MV prihvatilo Odluku
kojom se predlaže razrješenje ravnateljice, treba osnivaču predložiti i imenovanje v.d.
ravnatelja. Predlaže da to bude mag. edukacije likovnih umjetnosti, Kristina Delalić Vetengl,
muzejska pedagoginju u Muzeju likovnih umjetnosti.
Budući da rasprave nije bilo, predsjednica MV predlaže donošenje sljedeće

Odluke
Muzejsko vijeće Muzeja likovnih umjetnosti predlaže Skupštini Osječko-baranjske županije
da ukoliko prihvati prijedlog za razrješenje Jasminke Mesarić dužnosti ravnateljice Muzeja
likovnih umjetnosti, temeljem članka 37. stavak 3. Statuta Muzeja likovnih umjetnosti, do
imenovanja novog ravnatelja Muzeja likovnih umjetnosti za vršitelja dužnosti ravnatelja
Muzeja likovnih umjetnosti, imenuje magistru edukacije likovnih umjetnosti, Kristinu Delalić
Vetengl, muzejsku pedagoginju u Muzeju likovnih umjetnosti.
Nakon provedenog glasovanja, Odluka je prihvaćena većinom glasova, odnosno s 4 (četiri)
glasa za i 1 (jednim) glasom protiv.

Daljnje rasprave nije bilo.
Dovršeno u 9.45 sati.

Zapisničar:
Dijana Vojnović

Broj: 113/3-2018.
U Osijeku, 21. svibnja 2018. godine

Predsjednica Muzejskog vijeća:
Sanda Pašuld, dipl.iur.

Temeljem članka 28. stavak 1. točka 4. podtočka 4. Statuta
umjetnosti, te članka 12. Odluke o izmjenama i dopuni Statuta
umjetnosti, a u svezi članka 37. stavak 1. podstavak 3. Statuta
umjetnosti, Muzejsko vijeće Muzeja likovnih umjetnosti je na 19.
21. svibnja 2018. godine, donijelo sljedeću

Muzeja
Muzeja
Muzeja
sjednici

likovnih
likovnih
likovnih
održanoj

ODLUKU
1. Muzejsko vijeće Muzeja likovnih umjetnosti predlaže Skupštini Osječkobaranjske županije da temeljem članka 37. stavak 1. podstavak 3. Statuta Muzeja
likovnih umjetnosti, ravnateljicu Muzeja likovnih umjetnosti, Jasminku Mesarić,
razriješi dužnosti ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti na koju je imenovana
Rješenjem Skupštine Osječko-baranjske županije Klasa: 024-04/16-02/2, Urbroj:
2158/1-01-01-16-3 od 6. studenog 2016. godine, iz razloga što je kao ravnateljica
postupala suprotno odredbama čl. 11., 47., 54. i 103. Zakona o proračunu, čl. 10.
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, čl, 8. st. 2. Pravilnika o
porezu na dohodak, čl. 7. st. 3. toč. 1. i 2. Zakona o fiskalnoj odgovornosti, te čl. 32.
Statuta MLU, kao i suprotno načelu dobrog financijskog upravljanja, te na taj način
nije osigurala vjerodostojnost financijskog izvještaja za 2017.g., što je sve dovelo do
negativnog financijskog rezultata poslovanja MLU za 2017.g., kako je to i utvrđeno u
Revizijskom izvješću Jedinice unutarnje revizije OBŽ br. O2/2018. KLASA: 47003/18-01/10 URBROJ: 2158/1-01-23-18-35 iz travnja 2018.g., a zbog čega Muzejsko
vijeće nije prihvatilo Programsko i financijsko izvješće Muzeja likovnih umjetnosti za
2017. godinu (s usporednim podacima za 2016. godinu) za razdoblje od 01.01.31.12.2017. godine.
2. Temeljem članka 34. stavak 1. Statuta Muzeja likovnih umjetnosti, poziva se
Stručno vijeće Muzeja likovnih umjetnosti da Muzejskom vijeću do 22. svibnja
2018.g. u 10.00 sati dostavi mišljenje o prijedlogu razrješenja Jasminke Mesarić
dužnosti ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti.
3. Sukladno članku 37. stavak 2. Statuta Muzeja likovnih umjetnosti, poziva se
ravnateljica Muzeja likovnih umjetnosti da se do 22. svibnja 2018. u 12.00 sati
osnivaču putem Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu
Osječko-baranjske županije, pisanim putem izjasni o razlozima razrješenja.

Obrazloženje
Muzejsko vijeće Muzeja likovnih umjetnosti je na 19. sjednici održanoj 21.
svibnja 2018.g. donijelo Odluku kojom nije prihvaćeno Programsko i financijsko
izvješće Muzeja likovnih umjetnosti za 2017. godinu (s usporednim podacima za
2016. godinu) za razdoblje od 01.01.-31.12.2017. godine zbog toga što Program MLU
za 2017. g. nije realiziran kako je planiran i odobren, budući da je bilo izmjena o
kojima MV nije donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Programa za 2017.g., kao i
zbog nepravilnosti u financijskom upravljanju Muzejom od strane ravnateljice
Jasminke Mesarić, koje su utvrđene u Revizijskom izvješću Jedinice unutarnje
revizije OBŽ br. O2/2018. KLASA: 470-03/18-01/10 URBROJ: 2158/1-01-23-18-35

iz travnja 2018.g., što je dovelo do negativnog financijskog rezultata MLU za 2017.g.
i netočnog Financijskog izvješća za 2017.g..
Iz predmetnog izvješća vidljivo je da postoje odstupanja od onoga što je
predloženo Programom rada MLU za 2017., kojeg je prihvatilo Muzejsko vijeće i
odobrio osnivač, i onoga što je u 2017.g. stvarno realizirano. Razlike se odnose na:
a) izložbeni program za 2017.g. na način da nije realizirana samostalna izložba
VLATKE ŠKORO koja je bila planirana, a realizirane su 4 izložbe u suradnji s
Umjetničkom akademijom iz Osijeka, a u Programu nisu bile planirane i to:
1. JASMINA PACEK: Kostim kao skulptura (utrošeno 2.514,00 kn)
2. DIPLOMSKA IZLOŽBA TAMARE MAJER (nisu utrošena nikakva
sredstva)
3. ILUSTRACIJA: Marijanović, Mataković, Jerabek, skupna izložba
(utrošeno 3.658,75 kn)
4. O FOTOGRAFIJI NA UAOS: Prvih 10. godina – izložba studenata UAOS
(utrošeno 1.351,67kn. )
Za sve navedene izložbe utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 7.524,42 kn,
što nije bilo predviđeno Programom rada MLU za 2017.g.
b) otkup umjetnina: u Programu za 2017.g. predviđen je otkup rada autora
BORISA IVANDIĆA: Ni rad nije rješenje. Međutim, isti rad je otkupljen u
rujnu 2016., a u 2017. godini je otkupljen rad LANE KLJUČARIĆ: 5 minuta
prije sna (2) po cijeni od 15.000,00 kn, iako je otkup ovog rada bio planiran u
2018.g.
c) ostalo: nisu realizirani predloženi programi Edukacija za voditelje radionica –
interdisciplinarni program pristupa umjetnosti i Umjetnost urbane akcije –
Festival mobilnih grafita, događanje za Europsku noć muzeja 2017.
d) investicijska potpora: uređen je podrumski prostor MLU iako predmetna
investicija nije bila predložena kao posebna programska stavka, niti je bila
planirana kao posebna investicijska stavka u proračunu MLU i proračunu
osnivača za 2017. godinu - za navedeno su utrošena sredstva u iznosu od
30.389,03 kn
e) međunarodna kulturna suradnja: bez izmjene Programa za 2017.g.
realiziran je program u okviru kojeg su kustosi MLU Valentina Radoš i Ivan
Roth sudjelovali u radu međunarodne konferencije „EDUCATION AND
TRAINING AS BASIS FOR FUTURE EMPLOYMENT“, koja je održana na
Wakayama University u Wakayami u Japanu.
U vezi gore navedenih izmjena Programa rada MLU za 2017. g., ravnateljica nije
MV predložila donošenje Odluke o izmjenama i dopunama programa za 2017.
godinu, pa iz navedenog proizlazi da Program rada MLU za 2017. godinu nije
realiziran sukladno predloženom.
Muzejsko vijeće smatra da su sredstva odobrena za financiranje Godišnjeg
programa bila namijenjena financiranju konkretnih programa, te je ravnateljica bila
dužna obrazložiti razloge nemogućnosti njegovog izvršenja, kao i predložiti izmjene,
odnosno zatražiti prenamjenu odobrenih sredstava što nije učinjeno.
Iz Financijskog izvješća MLU za 2017.g. također je vidljivo da je Muzej za
2017.g. ostvario gubitak u iznosu od 161.739,10, kn, što je djelomično pokriveno
prijenosom sredstava iz prethodnog razdoblja u iznosu od 109.918,67 kn, te je ukupno
Muzej za 2017.g. ostvario negativan financijski rezultat u iznosu od - 51.820,43 kn.
Nadalje, Jedinica unutarnje revizije OBŽ u svom je izvješću o provedenoj reviziji
financijskog poslovanja Muzeja likovnih umjetnosti za 2017. godinu broj 20/2018.,
KLASA: 470-03/18-01/10 URBROJ: 2158/1-01-23-18-35 iz travnja 2018.g.čiji je

kontrolni cilj bio osigurati poslovanje Muzeja u skladu sa zakonodavnim okvirom
proračunskog računovodstva, između ostalog utvrdila da:
- preporuke revizije iz 2016. godine nisu uopće ili su samo djelomično provedene,
te je na taj način odgovorna osoba koja upravlja poslovanjem MLU postupala
suprotno odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i
računskom planu, Zakona o fiskalnoj odgovornosti, te Statuta MLU,
- uspostavljene unutarnje kontrole u revidiranoj aktivnosti izvršavanja pozicija
rashoda nisu zadovoljavajuće budući da je odgovorna osoba koja upravlja
poslovanjem MLU prijedlog Financijskog plana dostavila nadležnom tijelu Županije
prije usvajanja MV, čime je funkciju ravnateljice stavila iznad funkcije MV; nadalje
ovjeravala je da knjigovodstvene isprave istinito i realno pokazuju poslovne promjene
i odobrila svojim potpisom njihovo plaćanje, a nije uspostavila sustav unutarnjih
kontrola na način da je donijela proceduru o korištenju mobilnih telefona, poslovnih
kartica, reprezentacije, upotrebe osobnog automobila u službene svrhe, te načinu
odobravanja službenih putovanja, čime je postupala suprotno odredbama Zakona o
proračunu, odnosno izvršavala je pozicije Financijskog plana suprotno načelima
dobrog financijskog upravljanja,
- odgovorna osoba koja upravlja MLU nije uspostavila sustav unutarnje kontrole
koji treba odgovoriti na pitanje odgovaraju li analitičke evidencije stvarnom stanju u
glavnoj knjizi, trebaju li se poduzeti radnje naplate potraživanja, otpisa, je li
provedena usklađenost stanja s dobavljačima, jesu li i koliko probijani valutni rokovi i
sl., čime je postupila suprotno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti dajući potvrdni
odgovor na pitanje 67 koje pokriva područje računovodstva i nalaže da dugotrajna
nefinancijska imovina mora biti usklađena s glavnom knjigom,
- imovina i obveze nisu obuhvaćene godišnjim popisom uslijed čega nije točna
bilanca stanja MLU.
Slijedom rečenog Financijski plan MLU za 2017.g. nije izvršavan onako kako je
odobren, te su sredstva trošena neplanski i nenamjenski, pa je razvidno da je
ravnateljica kao odgovorna osoba MLU postupala suprotno odredbama čl. 11., 47.,
54. i 103. Zakona o proračunu, čl. 10. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i
računskom planu, čl, 8. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak, čl. 7. st. 3. toč. 1. i 2.
Zakona o fiskalnoj odgovornosti, te čl. 32. Statuta MLU, kao i suprotno načelu
dobrog financijskog upravljanja, te na taj način nije osigurala vjerodostojnost
financijskog izvještaja za 2017.g., što je sve dovelo do negativnog financijskog
rezultata poslovanja MLU za 2017.g.
Iz svih gore navedenih razloga Muzejsko vijeće nije prihvatilo Programsko i
financijsko izvješće Muzeja likovnih umjetnosti za 2017. godinu (s usporednim
podacima za 2016. godinu) za koje je odgovoran ravnatelj, te je temeljem toga, kao i
nezadovoljavajućeg Revizijskog izvješća, donijelo Odluku kojom se osnivaču
predlaže razrješenje Jasminke Mesarić dužnosti ravnateljice MLU budući da je
postupala suprotno odredbama čl. 11., 47., 54. i 103. Zakona o proračunu, čl. 10.
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, čl, 8. st. 2. Pravilnika o
porezu na dohodak, čl. 7. st. 3. toč. 1. i 2. Zakona o fiskalnoj odgovornosti, te čl. 32.
Statuta MLU, kao i suprotno načelu dobrog financijskog upravljanja, te na taj način
nije osigurala vjerodostojnost financijskog izvještaja za 2017.g., što je sve dovelo do
negativnog financijskog rezultata poslovanja MLU za 2017.g.., te su se stekli uvjeti za
njeno razrješenje iz članka 37. stavak 1. podstavak 3. Statuta Muzeja likovnih
umjetnosti.
Temeljem članka 34. stavak 1. Statuta Muzeja likovnih umjetnosti Muzejsko
vijeće je od Stručnog vijeća zatražilo mišljenje o prijedlogu razrješenja Jasminke

Mesarić dužnosti ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti, a ravnateljica je sukladno
članku 37. stavak 2. Statuta Muzeja likovnih umjetnosti pozvana da se pisanim putem
izjasni o razlozima razrješenja.
Slijedom svega navedenog odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Predsjednica Muzejskog vijeća
Sanda Pašuld, dipl.iur.

Broj: 113/5-2018.
U Osijeku, 21. svibnja 2018. godine

Temeljem članka 37. stavak 3. Statuta Muzeja likovnih umjetnosti, Muzejsko vijeće
Muzeja likovnih umjetnosti je na 19. sjednici održanoj 21. svibnja 2018. godine,
donijelo sljedeću

ODLUKU
Muzejsko vijeće Muzeja likovnih umjetnosti predlaže Skupštini Osječkobaranjske županije da, ukoliko prihvati prijedlog za razrješenje Jasminke Mesarić
dužnosti ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti temeljem članka 37. stavak 3.
Statuta Muzeja likovnih umjetnosti, do imenovanja novog ravnatelja Muzeja likovnih
umjetnosti za vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja likovnih umjetnosti, imenuje
magistru edukacije likovnih umjetnosti, Kristinu Delalić Vetengl, muzejsku
pedagoginju u Muzeju likovnih umjetnosti.

Obrazloženje
Muzejsko vijeće Muzeja likovnih umjetnosti je na 19. sjednici održanoj 21.
svibnja 2018.g. donijelo Odluku kojom osnivaču predlaže razrješenje Jasminke
Mesarić dužnosti ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti temeljem članka 37. stavak
1. podstavak 3. Statuta Muzeja likovnih umjetnosti, iz razloga što je kao ravnateljica
postupala suprotno odredbama čl. 11., 47., 54. i 103. Zakona o proračunu, čl. 10.
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, čl, 8. st. 2. Pravilnika o
porezu na dohodak, čl. 7. st. 3. toč. 1. i 2. Zakona o fiskalnoj odgovornosti, te čl. 32.
Statuta MLU, kao i suprotno načelu dobrog financijskog upravljanja, te na taj način
nije osigurala vjerodostojnost financijskog izvještaja za 2017.g., što je sve dovelo do
negativnog financijskog rezultata poslovanja MLU za 2017.g. kako je to i utvrđeno u
Revizijskom izvješću Jedinice unutarnje revizije OBŽ br. O2/2018. KLASA: 47003/18-01/10 URBROJ: 2158/1-01-23-18-35 iz travnja 2018.g., zbog čega Muzejsko
vijeće nije prihvatilo Programsko i financijsko izvješće Muzeja likovnih umjetnosti za
2017. godinu (s usporednim podacima za 2016. godinu) za razdoblje od 01.01.31.12.2017. godine.
S obzirom da je člankom 37. stavak 3. Statuta Muzeja likovnih umjetnosti
propisano da će u slučaju razrješenja ravnatelja prije isteka mandata na koji je
imenovan, biti imenovan vršitelj dužnosti ravnatelja, odlučeno je kao u dispozitivu
ove Odluke.
Predsjednica Muzejskog vijeća
Sanda Pašuld, dipl.iur.

Broj: 113/6-2018.
U Osijeku, 21. svibnja 2018. godine
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ZAPISNIK
sa sjednice Stručnog vijeća Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku, održane 21. svibnja 2018.
u prostorijama Muzeja likovnih umjetnosti s početkom u 13.30 sati.
PRISUTNI: Valentina Radoš, prof., mr.sc. Daniel Zec, Ivan Roth, Kristina Delalić Vetengl,
Leonilda Conti (telefonski)
ODSUTNI: ravnateljica Jasminka Mesarić, dipl.org.kult.djelatnosti (izostanak opravdan)
Zapisničar: Ivan Roth
Predsjednica Stručnog vijeća MLU, Valentina Radoš, otvara sjednicu i predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje dnevnog reda
2. Očitovanje Stručnog vijeća na odluku Muzejskog vijeća sa 19. sjednice održane 21.
svibnja 2018.
3. Razno
Ad. 1. Na dnevni red nije bilo primjedbi te je jednoglasno usvojen.
Ad 2. Predsjednica Stručnog vijeća, Valentina Radoš, iznijela je da je danas, 21. svibnja 2018.
u 9 sati, održana sjednica Muzejskog vijeća Muzeja likovnih umjetnosti na kojoj je zatraženo
od Stručnog vijeća da do 22. svibnja 2018. u 10.00 sati dostavi mišljenje o prijedlogu
razrješenja Jasminke Mesarić dužnosti ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti. Napominje
kako smatra da su članovi SV, bez obzira na vrlo kratak rok, uspjeli pročitati Odluku
Muzejskog vijeća te otvara raspravu.
Leonilda Conti smatra da ne može biti objektiva u procjeni obzirom da je većinu vremena
mandata ravnateljice Jasminke Mesarić provela na rodiljnom dopustu te smatra da nije
dovoljno kompetentna za donošenjem ovakvih odluka.
Nije bilo daljnje rasprave nakon čega je predsjednica Stručnog vijeća, Valentina Radoš,
otvorila glasanje o prijedlogu razrješenja Jasminke Mesarić dužnosti ravnateljice Muzeja
likovnih umjetnosti.
ZA prijedlog razrješenja Jasminke Mesarić dužnosti ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti
glasala je Kristina Delalić Vetengl, PROTIV prijedloga razrješenja Jasminke Mesarić

dužnosti ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti glasali su Valentina Radoš, Daniel Zec i
Ivan Roth, SUZDRŽANA o prijedlogu razrješenja Jasminke Mesarić dužnosti ravnateljice
Muzeja likovnih umjetnosti je bila Leonilda Conti što čini ovakav omjer glasova: jedan (1)
ZA, tri (3) PROTIV i jedan (1) SUZDRŽAN o prijedlogu razrješenja Jasminke Mesarić
dužnosti ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti.
Nakon glasanja rasprava je zaključena.
Ad. 3. Nakon otvaranja rasprave nitko nije imao što dodati te je rasprava i zaključena.
Zaključeno je kako se ovo očitovanje dalje upućuje Muzejskom vijeću Muzeja likovnih
umjetnosti.
Sjednica Stručnog vijeća zaključena je u 13.37 sati.
Zapisničar:
Ivan Roth

Broj: 113/7-2018.
U Osijeku, 21. svibnja 2018. godine

Predsjednica Stručnog vijeća:
Valentina Radoš
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SLUŽBENA ZABILJEŠKA

sastavljena 21. svibnja 2018. godine u prostorijama Muzeja likovnih umjetnosti u svezi
pokušaja uručenja Odluke Muzejskog vijeća Broj: 113/5-2018.g. ravnateljici Muzeja likovnih
umjetnosti, Jasminki Mesarić.
Kada se gđa. Mesarić 21.5.2018.g. oko 13.20 sati,nakon što je izbivala iz Muzeja, vratila u
službene prostorije Muzeja, pokušala sam joj kao tajnica ustanove, osobno uručiti gore
navedenu Odluku, čemu su nazočile i kolegice iz računovodstva Kristina Kuduz i Danijela
Kantor, međutim ravnateljica je odbila primitak odnosne Odluke navodeći da ju je tako
savjetovala odvjetnica, te neka joj istu pošaljem poštom s povratnicom. Još je dodala da,
budući da će Odluku primiti tek nakon isteka roka koji joj je određen za pisano izjašnjenje o
razlozima razrješenja, neće se moći u zadanom roku očitovati, što joj ide u korist.
Napominjem da je gđa. Mesarić bila nazočna sjednici MV održanoj 21.5.2018.g., na kojoj je
predmetna Odluka donesena tako da je upoznata s njenim sadržajem, kao i rokom za pisano
izjašnjenje o razlozima razrješenja, te je pred MV izjavila da „joj ne pada napamet očitovati
se na tu Odluku“, što je konstatirano u Zapisniku sa sjednice.
Službena zabilješka sačinjena je zbog eventualnog daljnjeg postupka vezanog uz razrješenje
Jasminke Mesarić dužnosti ravnateljice MLU.
Zabilješku sastavila:
Dijana Vojnović, dipl.iur.
Točnost sadržaja zabilješke svojim potpisom potvrđuju:
Kristina Kuduz:

Danijela Kantor

Broj: 113/8-2018.
Osijek, 21. svibnja 2018.

