
Temeljem Članka 25. Statuta Muzeja suvremene umjetnosti Istre / Museo d'arte
contemporanea  dell'Istria  Ravnateljica  Muzeja  suvremene  umjetnosti  Istre  /
Museo d'arte  contemporanea dell'Istria,  Ketrin  Milićević  Mijošek,  dana 3.  04.
2020. donosi 

ODLUKU
O ORGANIZACIJI RADA, RASPOREDU RADA  I RADNOG VREMENA U MUZEJU

SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE / MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA
DELL'ISTRIA ZA VRIJEME TRAJANJA EPIDEMIJE

Članak 1.

Ovom odlukom uređuje se organizacija rada, raspored rada i radnog vremena u
Muzeju suvremene umjetnosti Istre / Museo d'arte contemporanea dell'Istria (u
daljnjem tekstu: Muzej) u vrijeme naloženih mjera uslijed pojave bolesti COVID –

19 uzrokovane virusom SARS - CoV - 2 za razdoblje od 6. 04. do 19. 04. 2020.
godine.

Članak 2.

Djelatnici Muzeja temeljem kriterija rizičnosti i nužnosti raspoređeni su bazično
u dvije skupine;

Skupinu A  
Ketrin Milićević Mijošek, ravnateljica Muzeja/kustosica 

Skupinu B
Iva Gašparić, muzejski pedagog
Mladen Lučić, muzejski savjetnik 

koje će ukoliko situacija iziskuje i u budućim razdobljima raditi naizmjenično
vodeći se mjerama, preporukama i uputama Hrvatskog Zavoda za javno

zdravstvo (provođenje pojačanih higijenskih mjera, održavanje razmaka od
najmanje dva metra među djelatnicima u slučaju boravka u istom ili

zajedničkom  prostoru uz obvezu pretežitog boravka u vlastitom uredu) te



Odlukom zamjenika Župana Istarske županije - Regione Istriana koji obnaša
dužnost Župana, Fabrizia Radina.

Članak 3.

Ravnateljica ustanove može prema ukazanoj potrebi i ovisno o duljini trajanja
naloženih mjera pismeno naložiti rad djelatnika od kuće ukoliko je takav rad

moguć i nužan uz osiguravanje uvjeta za rad od kuće. 

Članak 4. 

Upućuju se djelatnici iz Skupine B na nastavak korištenja neiskorištenog
godišnjeg odmora iz 2019. godine počevši od ponedjeljka 06. 04. 2020. godine; 
Iva Gašparić zaključno do 17. 04. 2020., Mladen Lučić zaključno do 16. 04. 2020.,

nakon čega se na dan 17. 04. 2020. djelatnik upućuje na rad od kuće prema
kliznom radnom vremenu od 8.00 do 17.00 sati,

dok će djelatnica iz Skupine A dolaziti na posao u navedenom razdoblju.

Za rad djelatnika Skupine A i skupine B, izdaje se posebna dozvola za dolazak na
posao – POTVRDA  ZA RAD NUŽNOG OSOBLJA – te po potrebi odgovarajuća E -

PROPUSNICA koja će im omogućiti da zbog uvedene zabrane kretanja i
napuštanja mjesta prebivališta mogu nesmetano dolaziti na posao. Korištenje E

– PROPUSNICE omogućeno je u ovom razdoblju za djelatnicu iz Skupine A.

Članak 5. 

Organizacija rada Muzeja određuje se kako bi se osigurao nesmetan, prilagođen
rad, s ciljem  razmjene svih potrebnih informacija i održavanja kontinuiteta

poslovanja na način da se djelatnici međusobno ne susreću ni na poslu ni izvan
posla. 

Članak 6.



U slučaju da djelatnici primijete simptome pojave COVID-19 kao i u slučaju da su
bili u kontaktu sa zaraženom osobom, dužni su ODMAH izvijestiti Ravnateljicu
Muzeja i udaljiti se iz službenih prostorija, povući se u samoizolaciju, te imaju

obvezu  javiti se zdravstvenim vlastima prema uputama. U NAVEDENE
PROSTORE NE SMIJE UĆI NITKO PRIJE IZVRŠENE DEZINFEKCIJE. 

Članak 7.

Djelatnicima kojima je naložen rad, a to je u razdoblju od sljedeća dva tjedna
djelatnica iz Skupine A, dužna je voditi EVIDENCIJU SLIJEDIVOSTI KONTAKATA –

popis svih osoba s kojima je bila u neposrednom kontaktu dužem od 15 minuta i
na udaljenosti od 2 metra unutar i izvan službenih prostorija kako bi u slučaju

zahtjeva zdravstvenih vlasti isti dali na uvid. 

Članak 8.

Ravnateljica Muzeja ujedno je i koordinatorica ustanove za zaštitu od bolesti
COVID-19 uzrokovane virusom SARS - CoV - 2. 

Članak 9. 

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 6. travnja 2020. godine,
dopunjavat će se prema potrebi sukladno uputama nadležnih tijela te se

objavljuje na web stranicama Muzeja. 

MSUI - 006/20 - 02 - 05
Pula - Pola, 3. 04. 2020. 

Ketrin Milićević Mijošek  
 ravnateljica Muzeja




