
 
 
 

 
 

ZAPISNIK S 29. SJEDNICE 
                                                      Upravnog vijeća Muzeja 
 

Sazivač: 
Ime i prezime Potpis 

Mila Kožul, predsjednica Upravnog vijeća  

 

Naziv sastanka: 29. sjednica Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja 
Hrvatskog primorja Rijeka 

 
1. 

Mjesto: Sjednica održana elektroničkim 
putem 

 
Početak: 

 

Dan i datum: Utorak, 5. svibnja 2020.  godine  
Završetak: 

 

 
2. Prisutni: Članovi Upravnog vijeća koji su sudjelovali u radu Upravnog vijeća: 

1. Mila Kožul, predsjednica UV 
2. Ivo Mileusnić, član UV 
3. Hrvoje Češarek Žunić, član UV 
4. Tea Perinčić, članica UV 
5. Nasrin El Gharni, članica UV 

 
3. Odsutni:  
 
4. Dnevni red 1. Usvajanje zapisnika s 28. sjednice Upravnog vijeća 

2. Davanje suglasnosti na sklapanje 2. Aneksa ugovora o pružanju 
usluge tjelesne i tehničke zaštite u sklopu izložbe Violinom iznad 
granica / Stradivari u Rijeci - Kresnik i Cremona  
3. Davanje suglasnosti na sklapanje 3. Aneksa ugovora o pružanju 
usluge tjelesne i tehničke zaštite u sklopu izložbe Violinom iznad 
granica / Stradivari u Rijeci - Kresnik i Cremona  
4. Informacija o financijskim obvezama temeljem Ugovora o 
pružanju usluge tjelesne i tehničke zaštite u sklopu izložbe Violinom 
iznad granica / Stradivari u Rijeci - Kresnik i Cremona 



5. Informacija o Prijedlogu Pravilnika o davanju na privremeno ili 
povremeno korištenje muzejskih prostora i visini naknade 

 
 
Tijek izlaganja i rezultati sastanka 
 
Napomena: Pisana očitovanja članova Upravnog vijeća dostavljena putem elektroničke pošte 
čine sastavni dio ovog zapisnika 
1. Ad 1. Usvajanje zapisnika s 28. sjednice Upravnog vijeća 
Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi na zapisnike s 28. sjednice te je isti jednoglasno 
usvojen. 
Ad 1. Zaključak  Zadužena osoba Rok 
Usvaja se zapisnik s 28. sjednice Upravnog 
vijeća. 

  

Ad 2. Davanje suglasnosti na sklapanje 2. Aneksa ugovora o pružanju usluge tjelesne i 
tehničke zaštite u sklopu izložbe Violinom iznad granica / Stradivari u Rijeci - Kresnik i 
Cremona 
Pisano obrazloženje dostavljeno je elektronskim putem svim članovima Upravnog vijeća. 
Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi na prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na 
sklapanje 2. Aneksa ugovora o pružanju usluge tjelesne i tehničke zaštite u sklopu izložbe 
Violinom iznad granica / Stradivari u Rijeci - Kresnik i Cremona, te je odluka jednoglasno 
donesena. 

Ad 2. Zaključak Zadužena osoba Rok 
Daje se suglasnost na sklapanje 2. Aneksa 
ugovora o pružanju usluge tjelesne i tehničke 
zaštite u sklopu izložbe Violinom iznad granica / 
Stradivari u Rijeci - Kresnik i Cremona 

  

Ad 3. Davanje suglasnosti na sklapanje 3. Aneksa ugovora o pružanju usluge tjelesne i 
tehničke zaštite u sklopu izložbe Violinom iznad granica / Stradivari u Rijeci - Kresnik i 
Cremona 
Pisano obrazloženje dostavljeno je elektronskim putem svim članovima Upravnog vijeća. 
Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi na prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na 
sklapanje 2. Aneksa ugovora o pružanju usluge tjelesne i tehničke zaštite u sklopu izložbe 
Violinom iznad granica / Stradivari u Rijeci - Kresnik i Cremona, te je odluka jednoglasno 
donesena. 

Ad 3. Zaključak Zadužena osoba Rok 
Daje se suglasnost na sklapanje 3. Aneksa 
ugovora o pružanju usluge tjelesne i tehničke 
zaštite u sklopu izložbe Violinom iznad granica / 
Stradivari u Rijeci - Kresnik i Cremona 

  

Ad 4. Informacija o financijskim obvezama temeljem Ugovora o pružanju usluge tjelesne 
i tehničke zaštite u sklopu izložbe Violinom iznad granica / Stradivari u Rijeci - Kresnik i 
Cremona 
Pisano obrazloženje dostavljeno je elektronskim putem svim članovima Upravnog vijeća. 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili Informaciju o financijskim obvezama temeljem 
Ugovora o pružanju usluge tjelesne i tehničke zaštite u sklopu izložbe Violinom iznad granica / 
Stradivari u Rijeci - Kresnik i Cremona 
Ad 4. Zaključak Zadužena osoba Rok 
Prihvaća se Informacija o financijskim obvezama 
temeljem Ugovora o pružanju usluge tjelesne i   



tehničke zaštite u sklopu izložbe Violinom iznad 
granica / Stradivari u Rijeci - Kresnik i Cremona 
Ad 5. Informacija o Prijedlogu Pravilnika o davanju na privremeno ili povremeno 
korištenje muzejskih prostora i visini naknade 
Pisano obrazloženje dostavljeno je elektronskim putem svim članovima Upravnog vijeća. 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili Informaciju o Prijedlogu Pravilnika o davanju 
na privremeno ili povremeno korištenje muzejskih prostora i visini naknade 
Ad 5. Zaključak Zadužena osoba Rok 
Prihvaća se Informacija o Prijedlogu Pravilnika o 
davanju na privremeno ili povremeno korištenje 
muzejskih prostora i visini naknade 

  

 

Zapisnik sastavila: 
Ime i prezime Potpis 
Natalie Luić  

 

Ur.broj: 2-02-3/20 

 


