ZAPISNIK
sa 18. sjednice Muzejskog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, održane
dana 27.03.2017. godine s početkom u 13,00 sati.
Prisutni:
Biserka Rauter Plančić
Vatroslav Kuliš
Nikolina Hrust
Sanja Balentović
Duško Ljuština
Zapisnik bilježi Snježana Lisac-Puljko
Za sjednicu je predložen slijedeći
Dnevni red:
1. Prihvaćanje zapisnika 17. sjednice Muzejskog vijeća od 30.01.2017. godine
2. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Umjetničkog paviljona
3. Razno
Dnevni red je prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.
Ad. 1.
Zapisnik 17. sjednice Muzejskog vijeća od 30.01.2017. godine prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i
nadopuna.
Ad.2.
Predsjednica Muzejskog vijeća je informirala članove Muzejskog vijeća o potrebi raspisivanja natječaja
za imenovanje ravnatelja/ice. Obrazložila je da dosadašnjoj ravnateljici Jasminki Poklečki Stošić ističe
mandat 14.07.2017.,a natječaj se mora raspisati najmanje dva mjeseca prije isteka mandata postojećeg
ravnatelja. Svi članovi Muzejskog vijeća su se složili da se odmah raspiše natječaj te predložili rok
primanja zamolbi od 8 dana i da kandidati uz zadovoljavanje svih uvjeta dostave i program rada za
četverogodišnje mandatno razdoblje. Prijedlozi su usvojeni i sukladno tome je prihvaćen tekst natječaja:
UMJETNIČKI PAVILJON U ZAGREBU
Zagreb, Trg kralja Tomislava 22
Na temelju članaka 29. i 30. Statuta Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Muzejsko vijeće Umjetničkog
paviljona u Zagrebu raspisuje
NATJEČAJ
ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE m/ž
Uvjeti:
Za ravnatelja/icu Ustanove može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
- završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij
- najmanje pet godina rada u muzejskoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi, znanosti ili
drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja
- koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima;
- znanje jednog stranog jezika

- koja nije pravomoćno osuđena ili protiv koje se ne vodi kazneni postupak za neko od
kaznenih djela protiv života i tijela, protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, protiv radnih odnosa i
socijalnog osiguranja, protiv osobne slobode, protiv privatnosti, protiv časti i ugleda, protiv spolne
slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv opće sigurnosti, protiv imovine, protiv
gospodarstva, krivotvorenja, protiv intelektualnog vlasništva, protiv službene dužnosti, protiv pravosuđa,
protiv javnog reda, protiv Republike Hrvatske, protiv strane države ili međunarodne organizacije, a koje
je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br.125/11, 144/12, 56/15, 61/15).
Ravnatelj/ica se imenuje na četiri godine na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada
Ustanove.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:
- dokaz o stručnoj spremi ( preslika )
- dokaz o radnom stažu (potvrda HZMO-a ili e-zapis)
- program rada Umjetničkog paviljona za mandatno razdoblje
- potvrdu o znanju jednog stranog jezika
- životopis s opisom dosadašnjeg rada
- izvornik uvjerenja o nekažnjavanju ne stariji od mjesec dana
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se, u roku osam (8) dana od dana objave
natječaja, na adresu: Umjetnički paviljon u Zagrebu, Zagreb, Trg kralja Tomislava 22, s naznakom
«Natječaj za ravnatelja/icu-ne otvaraj».
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani
na dopunu istih.
O izboru ravnatelja/ice kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Zaključeno je da je tekst natječaja u skladu sa Zakonom o muzejima i Statutom Umjetničkoga paviljona,
te se temeljem ovog zaključka donosi odluka o objavi natječaja u Večernjem listu, Narodnim novinama i
na stranici Umjetničkog paviljona. Nakon provedenog natječaja sazvat će se sjednica Muzejskog vijeća.
Ad.3.
Kako nije bilo upita, predsjednica Muzejskog vijeća Biserka Rauter Plančić zaključila je sjednicu u 14,00
sati.

Predsjednica Muzejskog vijeća:
Biserka Rauter Plančić
Bilježila: Snježana Lisac-Puljko

