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MUZEJSKO VIJEĆE
ETNOGRAFSKOG MUZEJA SPLIT

IZVADAK IZ Z A P I S N I K A
sjednice Muzejskog vijeća Etnografskog muzeja Split (8/2017)
održane dana 9. listopada 2017. godine u 9.00 sati u Muzeju

Prisutni:
1.
2.
3.
4.

dr. Radoslav Bužančić, predsjednik Muzejskog vijeća
Svemirka Meštrović-Bralić, članica Muzejskog vijeća
Iva Meštrović, članica Muzejskog vijeća, zapisničarka
dr. Silvio Braica, ravnatelj Muzeja

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika MV-a sa sjednice 31. kolovoza 2017.
2. Prihvaćanje plana rada s financijskim planom za 2017.
3. Prijedlog plana rada s financijskim planom za 2018.

4. Razno
Članovima Muzejskog vijeća prethodno je upućen poziv s predloženim dnevnim redom i
materijalima vezanim za pojedine točke dnevnog reda, na što nije iznesena nikakva
primjedba, pa se uz kratku raspravu pristupilo donošenju zaključaka.
Ad1.)
Sa Zapisnikom sjednice Muzejskog vijeća održane 31. kolovoza 2017. prethodno su upoznati
svi članovi ovoga vijeća. Kako nije bilo nikakvih primjedbi, isti je jednoglasno usvojen.
Ad2.)
Ravnatelj je informirao članove Vijeća da je 11. rujna usvojen Proračun Grada Splita, a do
tada je Muzej financiran na temelju plana privremenog financiranja. Unatoč tome, uspjeli su
se ostvariti gotovo u cijelosti planirani programi. Iz tog razloga je plan i program rada s
financijskim planom za 2017. i projekcijama za 2018. i 2019. ponovo predstavljen.
Kako je taj plan već razmatran i usvojen na sjednicama Muzejskog vijeća 12. listopada i 22.
studenoga 2016. godine, a samo je u manjim detaljima izmijenjen, članovi Vijeća su smatrali
da nije potrebna opsežna rasprava o pojedinim točkama plana pa je on jednoglasno prihvaćen.

Usvojeni, odnosno potvrđeni plan rada s financijskim planom za 2017. godinu gotovo je u
cijelosti uspješno odrađen.
Ad3)
Programski dio prijedloga plana rada EMS za 2018. godinu detaljno je obrazložen i prihvaćen
kao temelj izrade plana rada EMS u 2018.
Na temelju zadanog financijskog okvira iz nadležnog proračuna te procjene prihoda iz drugih
izvora napravljen je prijedlog financijskog plana za 2018. o kojemu je raspravljeno i koji je
podržan na sjednici Muzejskog vijeća.
Ad4.)
Ravnatelj muzeja je upoznao članove Muzejskog vijeća da je Grad Split pokrenuo postupak
izrade projekta oblikovanja stalnog postava, koje Muzej kontinuirano traži od 2011. godine.
Sjednica je završila u 10.00 sati.

Zapisnik vodila:

predsjednik Muzejskog vijeća EMS-a

Iva Meštrović

Radoslav Bužančić

