
 

 

MUZEJ GRADA ILOKA 
Šetalište oca Mladena Barbarića 5 
32236 Ilok  
 
Ur. broj: 181-20 
Ilok, 27. travnja 2020. godine 
 

Temeljem čl. 37 Statuta Muzeja grada Iloka Ur.br. 169-19 od dana 16.08.2019., Odluke o 
izmjenama i dopunama  Statuta Muzeja grada Iloka od dana 5.02.2020., a u skladu čl. III. Odluke 

o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i 
održavanja sportskih i kulturnih događaja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti 

COVID-19 Klasa: 810-06/20-01/7 ur.broj: 544-01-300-61 od dana 24.04.2020. Stožera civilne 
zaštite Republike Hrvatske  

ravnateljica Muzeja grada Iloka donosi sljedeću:  

 
Odluku 

o normaliziranju rada Muzeja  
 

I. 
Ovom odlukom prema preporuci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Odluci u vrijeme 

provođenja mjera zaštite od koronavirusa po kojoj se do daljnjega obvezuju poslodavci 
organizirati rad od kuće i poduzeti sve mjere zaštite djelatnika na radnim mjestima, donosi se 

odluka o postupanju i djelovanju Muzeja grada Iloka do daljnjega.  
II. 

Djelatnici Muzeja grada Iloka postupati će prema mjerama Stožera civilne zaštite 
Republike Hrvatske te protuepidemijskim preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno 
zdravstvo i u skladu s ovom Odlukom. 

Djelatnici će održavati međusobnu mjeru fizičkog distanciranja i izbjegavanja bliskog 
osobnog kontakta na radnom mjestu te održavati razmak od najmanje dva (2) metra u 
zatvorenom prostoru i jednog (1) metra na otvorenom prostoru.  

Rad uprave će biti organiziran u 1 smjeni zbog nemogućnosti rada u dvije smjene, a 
uzevši u obzir mjere i način postupanja prema protuepidemijskim preporukama i uputama 
Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.  

Stručna vodstva neće biti moguće organizirati do daljnjeg. 
Otvorenja izložbi, održavanje radionica, predavanja i promocija te ostalog neće se 

organizirati do daljnjeg. 
 

III. 
Muzej grada Iloka će biti otvoren za posjete od 27. travnja 2020. do daljnjih uputa o 

postupanju. Muzej grada Iloka zaprimati će posjetitelje u pojedinačnim i obiteljskim posjetama s 
maximalnim skupinama do 5 osoba. U Muzeju grada Iloka posjetitelji mogu ulaziti u razmacima 



 

 

od 20 minuta, a pridržavajući se uputama kretanja kroz prostor u 1 razini objekta ne smije biti 
više od 15 osoba, odnosno do 3 manje skupine osoba.  

Grupne najave i posjete nije moguće ostvariti do daljnjeg. 
Posjetitelji se moraju pridržavati mjera i pravila ponašanja za vrijeme posjete bez 

iznimke. 
Posjeta muzeju je moguća uz poštivanje uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo: 
- strogo socijalno distanciranje, predložene udaljenosti  
- grupe ne veće od 5 ljudi, samo pojedinačni i obiteljski posjeti 
- nošenje maski i rukavica, upotreba dezinficijensa 
- zabrana doticanja vitrina i eksponata 

Na ulazu u Muzej obvezno je dezinficirati ruke radi eventualnog korištenja rukohvata na 
stubištima, a u toaletu će Muzej osigurati sredstvo za pranje ruku i dezinfekciju.  

Posjete će se organizirati u okviru radnog vremena Muzeja i to:  
Od ponedjeljka 27.4. do 30.4. u vremenu od 8 - 14 sati,  
Od Ponedjeljak 4.5. do petak 10.5. od 8 - 14 sati 

Od 11.5. Muzej grada Iloka će otpočeti radom za posjete od utorka do subote na način: 
Utorak, srijeda i četvrtak u vremenu od 9-15 
Petak u vremenu od 9-18 
Subota u vremenu od 11-18 

Svi upiti korisnika i upiti upućeni Zahtjevima službeniku za informiranje biti će dostupni 
preko službenog emaila objavljenog na web stranici Muzeja grada Iloka. Nastojati će se i dalje 
sve mjere socijalnog distanciranja poštivati osim u iznimnim slučajevima prihvaćati korisnike 
(dostavljači, suradnici i sl.) 

IV. 
Odjel općih poslova komunicirati će isključivo preko emaila info@mgi.hr 
Kontakt telefon: 032827410 (od 9-15 sati) 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te njenim donošenjem prestaju važiti 

Odluke ur. br. 138-20 i ur.br. 142-20 i temom povezane stavke drugih Odluka se usklađuju ili 
poništavaju ovom Odlukom.  

Objavljuje se na web stranici Muzeja grada Iloka, oglasnoj ploči Muzeja Grada Iloka te. 
 
 
 
 

Maja Barić, mag.art. 
Ravnateljica Muzeja grada Iloka 

 
Dostaviti: 

 putem objave na web, Oglasnoj ploči Muzeja grada Iloka, javno 

 Pismohrana 
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