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Zapisnik sa sjednice 7/19 

Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda 

 

 
Mjesto održavanja sjednice: Zagreb, Nike Grškovića 23 
Datum održavanja sjednice: ponedjeljak, 2. prosinca 2019. 

Vrijeme početka sjednice: 12:10 sati 
 
Na sjednici prisutni: 

Članovi Upravnog vijeća: 

1. Vinko Ivić, prof., Muzej grada Zagreba, predsjednik 

2. Marica Mikec, dipl. iur., Ministarstvo kulture RH 
3. Katarina Bence, dipl. ing. građ. 

4. Igor Mihajlović, predstavnik stručnih radnika Hrvatskog restauratorskog zavoda 

5. dr. sc. Sanda Milošević, predstavnica stručnih radnika Hrvatskog restauratorskog zavoda 
6. Jovan Kliska, predstavnik radnika Hrvatskog restauratorskog zavoda 
 

Dodatno pozvani na sjednicu Upravnog vijeća: 

1. dr. sc. Tajana Pleše, ravnateljica 

2. Biserka Mataković, dipl. oec., zamjenica ravnatelja 
3. Sandra Aumiller, dipl. iur. 
 

Sa sjednice odsutni: 

Članovi Upravnog vijeća: 

1. izv. prof. art. Tomislav Buntak, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 

Napomena: T. Buntak se uključio u sjednicu telefonskim pozivom u 12:56 do 12:58 sati. 
 

Zapisnik izradila: Dunja Jagurić 
Ur. broj: 13001-02-726-55-DJ-19 
  

Kvorum 

Predsjednik Upravnog vijeća V. Ivić utvrđuje da je na sjednici Upravnog vijeća prisutan dovoljan broj članova za 

pravovaljano odlučivanje. 
 
V. Ivić pozdravlja prisutne i otvara 7. sjednicu Upravnog vijeća u 2019. godini. 

 

Predloženi dnevni red sjednice: 

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 6/19 

2. Odlučivanje o Zahtjevu za zaštitu prava iz radnog odnosa Tomislava Markića 
3. Razno 
Za raspravu pod točkom 3. Razno nema prijedloga.  

 
V. Ivić predlaže usvajanje navedenog dnevnog reda. Svi prisutni članovi glasuju „za“  
 

Usvojeni dnevni red sjednice: 

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 6/19 

2. Odlučivanje o Zahtjevu za zaštitu prava iz radnog odnosa Tomislava Markića 
 
 
1) Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 6/19 
Na zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 6/19 nema primjedbi. 
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V. Ivić predlaže usvajanje zapisnika sa sjednica Upravnog vijeća 6/19. Svi prisutni članovi glasuju „za“. 
 
ZAKLJUČAK 1 

Upravno vijeće jednoglasno usvaja zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 6/19. 

 
2) Odlučivanje o Zahtjevu za zaštitu prava iz radnog odnosa Tomislava Markića 
Uvodnu riječ o počinjenu teških povreda obveza iz radnog odnosa zbog kojih je djelatniku Tomislavu Markiću 
uručen Izvanredni otkaz ugovora o radu dala je ravnateljica T. Pleše. 
O samom događaju izvještava S. Aumiller te navodi da je dana 24. listopada 2019. godine djelatnik T. Markić 
zatečen je od strane dvoje djelatnika Zavoda (I. Pauk Sili i Z. Vukosavljević) kako za vrijeme radnog vremena u 
službenoj prostoriji Zavoda u Osijeku, koristeći sredstva za rad i materijale Zavoda, za svoj račun, bez radnog 
naloga ili upute nadređenog, izrađuje gumeni kalup na gipsanom modelu zmaja-replici odbojnika s kolnog ulaza 
rezidencije Paunović u Vukovaru. Tom prilikom pred svjedocima izjavljuje da kalup radi „za sebe“. O događaju 
je obaviještena voditeljica Restauratorskog odjela Osijek koja slijedećeg dana traži djelatnika T. Markića da joj 
pokaže predmetni gipsani model zmaja te utvrđuje da je isti prekriven gumenim kalupom. Na pitanje upućeno 
djelatniku što radi odgovorio je kao i prethodnog dana da kalup radi „za sebe“. Voditeljica Restauratorskog odjela 
Osijek D. Cvitan je 25. listopada 2019. godine protiv njega podnijela pisanu prijavu. Na temelju zaprimljene 
prijave, a nakon savjetovanja sa sindikalnim predstavnikom Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi, Podružnica 
Hrvatski restauratorski zavod koji u Zavodu djeluje umjesto radničkog vijeća koje nije utemeljeno, donesena je 
odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu na neodređeno vrijeme. Sukladno odredbama Pravilnika od radu 
Hrvatskog restauratorskog koje reguliraju način dostave odluka radnicima neposredno, u prostorijama 
poslodavca, za vrijeme radnog vremena, dana 4. studenog 2019. godine su pomoćnik ravnatelja za nepokretnu 
baštinu B. Mostarčić, voditelj Odjela za kamenu plastiku I. Jengić, voditeljica Odjela općih pravnih i 
administrativnih poslova S. Aumiller te voditeljica Restauratorskog odjela Osijek D. Cvitan uručili T. Markiću 
predmetnu odluku. S. Aumiller je uz uručivanje predmetne odluke ponudila pravno tumačenje i čitanje cjelovitog 
dokumenta, a što je T. Markić odbio. Na pitanje S. Aumiller želi li potpisati primitak iste, T. Markić je odgovorio 
potvrdno te je dokument potpisao pred svim gore navedenim djelatnicima. Po potpisu primitka Odluke nastupio 
je izvanredni otkaz ugovora o radu. U zakonskom roku od 15 dana od dana primitka predmetne odluke Zavodu 
je podnio Zahtjev za zaštitu prava iz radnog odnosa. 
 
T. Pleše podsjeća da se u Zavodu sukladno Pravilniku o radu djelatnicima odobrava obavljanje poslova iz 
djelatnosti Zavoda pod strogo određenim uvjetima odnosno, izvan radnog vremena i prostora poslodavca. 
Ukoliko djelatnik namjerava obavljati posao iz djelatnosti Zavoda za svoj ili tuđi račun prethodno je dužan 
podnijeti Zahtjev za odobrenje sklapanja / obavljanja poslova iz djelatnosti poslodavca. Djelatnikov Zahtjev 
razmatra njegov neposredno nadređeni rukovoditelj, zatim nadležni pročelnik službe i pomoćnik ravnatelja te o 
Zahtjevu na kraju odlučuje ravnatelj Zavoda. Sukladno Pravilniku o radu, djelatnik ne smije bez odobrenja 
poslodavca za svoj ili tuđi račun, sklapati poslove iz djelatnosti koju obavlja poslodavac. Upravo je u obavljanju 
poslova iz djelatnosti Zavoda za svoj račun, bez prethodnog odobrenja poslodavca, nezakonito koristeći 
sredstva za rad i materijale poslodavca, radni prostor poslodavca u radno vrijeme, na predmetu trećih, zatečen 
tadašnji djelatnik Odjela za kamenu plastiku s mjestom rada u Osijeku Tomislav Markić koji je time počinio teške 
povrede obveza iz radnog odnosa. 
  
U raspravu se uključuju svi članovi Upravnog vijeća. U okviru rasprave su zatražena i dodatna pojašnjenja svih 
okolnosti počinjenih teških povreda obveza iz radnog odnosa (nezakonito raspolaganje sredstvima poslodavca, 
druge nezakonite radnje i prekoračenje danog ovlaštenja). Članovi Upravnog vijeća upoznati su i s činjenicom 
da prema pisanom nalazu medicine rada od 6. rujna 2019. godine T. Markić ne smije obavljati poslove u 
posebnim uvjetima rada po točkama 17, 18, 22, 23, 24, i 40  Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada 
(poslove na visini, u nepovoljnoj mikroklimi, uz izlaganje ionizacijskom i neionizacijskom zračenju, nefibrogenim 
prašinama te kiselinama i lužinama). 
M. Mikec postavlja upit koje je poslove T. Markić  obavljao nakon navedenog nalaza medicine rada. 
S. Aumiller odgovara da je djelatnik bio zadužen za pomoć kolegama kao npr. pridržavanja okvira, pripremu i 
održavanje alata koji se koriste pri realizaciji programa Zavoda, posao redovite evidencije količine i stanja 
vrijedne opreme i alata koji su ostali sačuvani unutar nekadašnje osječke radionice za kamenu plastiku 
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provjetravanja poslovnog prostora, popisivanja i provjere stanja materijala na zalihi, te evidenciji umjetnina koje 
se nalaze unutar predmetnog prostora. 
 
V. Ivić postavlja upit je li T. Markiću pritom koeficijent složenosti poslova ostao isti. 
S. Aumiller odgovara potvrdno.  
 
B. Mataković upoznaje Upravno vijeće s okolnostima sklapanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme s T. 
Markićem 2007. godine kada je isti predmetni radni odnos zasnovao temeljem presude Općinskog suda u 
Osijeku donesene u postupku pokrenutom po tužbi protiv Hrvatskog restauratorskog zavoda pri tome 
napomenuvši da u postupku izvanrednog otkazivanja ugovora o radu nije primijenjena odredba točke V. Odluke 
o izvanrednom otkazu ugovora o radu na neodređeno vrijeme u dijelu koji se odnosi na duljinu roka za obranu. 
S. Aumiller navodi da je iz presuda Vrhovnog suda vidljivo da pri osobito teškim povredama obveza iz radnog 
odnosa isto nema značajke nezakonitosti postupanja jer iznesena obrana ne bi utjecala na odluku poslodavca.  
 
J. Kliska predlaže da se T. Markić zadrži u radnom odnosu s obzirom da bi za šest godina ostvario uvjete za 
starosnu mirovinu te da ga se za navedenu povredu obveze iz radnog odnosa sankcionira na drugačiji način. 
 
U 12:56 sati T. Buntak se uključuje u sjednicu Upravnog vijeća putem telefonskog poziva. 
T. Buntak ističe da ukoliko je Uprava Zavoda utvrdila da je T. Markić počinio više teških povreda obveza iz 
radnog odnosa temeljem prijave djelatnika koji s njime na lokaciji rade Upravno vijeće ne bi smjelo odlučiti 
drugačije od poslodavca.  
Telefonski razgovor završava u 12:58 sati. 
 
J. Kliska smatra da bi se T. Markiću trebala pružiti još jedna prilika i da bi ga se trebalo vratiti u radni odnos. 
K. Bence se ne slaže s tim prijedlogom s obzirom na vrstu povreda radnih obveza te mnogobrojne prethodne 
pokušaje da se T. Markiću ukaže na njegove propuste i povrede radnih obveza i zahtjeve da otkloni nedostatke 
u svom radu te činjenicu da isti nisu polučili rezultate. 
 
S obzirom da je T. Markić za vrijeme trajanja radnog odnosa u Zavodu opetovano kršio obveze iz radnog odnosa 
zbog čega je protiv njega podneseno više prijava no, njegovo problematično ponašanje nije prestajalo niti nakon 
mnogobrojnih razgovora s njim te je u konačnici navedenog dana počinio više povreda obveza iz radnog odnosa 
koje su Pravilnikom o radu poslodavca utvrđene kao teške povrede obveza iz radnog odnosa zbog kojih se izriče 
Izvanredni otkaz ugovora o radu, V. Ivić predlaže odbijanje Zahtjeva za zaštitu prava iz radnog odnosa 
Tomislava Markića. 
Svi prisutni članovi glasuju „za“. 
 
ZAKLJUČAK 2 

Upravno vijeće jednoglasno odbija Zahtjev za zaštitu prava iz radnog odnosa Tomislava Markića. 

 
Vrijeme završetka sjednice: 13:13 sati 
 

 

Ravnateljica Hrvatskog                 Predsjednik Upravnog vijeća 

restauratorskog zavoda:                 Hrvatskog restauratorskog 

zavoda: 

 

 
dr. sc. Tajana Pleše                  Vinko Ivić, prof. 

 
 
U privitku: 

1. Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 6/19 

2. Prijava djelatnika zbog povrede radne obveze 
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3. Dopis sindikalnom povjereniku 

4. Suglasnost sindikalnog povjerenika 

5. Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu 

6. Zahtjev T. Markića za zaštitu prava 
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