
Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

 

sa 12. sjednice Upravnog vijeća Etnografskog muzeja u Zagrebu, održane 15.4.2015. 

godine u 12,00 h. 

 

P R I S U T N I 

 

Članovi Upravnog vijeća: 1. mr.sc. Zlatko Mileusnić, viši kustos, predsjednik Vijeća  

                                     2. Višnja Zgaga, prof. muzejska savjetnica,                                                                         

                                     3. Vinko Ivić prof. muzejski savjetnik 

 

 

Osobe izvan Upravnog vijeća: 1. Damodar Frlan prof., ravnatelj  

                                            2. Katarina Burulic, tajnica  

                                             

 

Predsjednik Vijeća Z. Mileusnić otvara sjednicu i predlaže, a prisutni prihvaćaju sljedeći  

 

D n e v n i  r e d: 

 

 

1.  Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Upravnog vijeća Muzeja, 

2.  Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja m/ž 

3.  Razno.    

 

1. 

 

Prihvaćen je zapisnik s 11. sjednice Upravnog vijeća Muzeja. 

 

2. 

 

 Obzirom da mandat sadašnjeg ravnatelja traje do 11.7.2015. godine Upravno vijeće je 

donijelo slijedeći Odliku: 

 

 

Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o muzejima (Narodne novine 142/98 i 

65/09) i članka 35. Statuta Etnografskog muzeja, od 2. veljače 2000., 4. svibnja 2005. i 

3. 5. 2011., Upravno vijeće Etnografskog Muzeja, na 12. sjednici, 16. travnja 2015., 

donosi  

 

  

ODLUKU O RASPISIVANJU 

 NATJEČAJA ZA IMENOVANJE  

RAVNATELJA (m/ž) 

 

 

1. Raspisuje se natječaj za imenovanje ravnatelja. 

2. Natječaj će se objaviti u VEČERNJEM LISTU. 

3. Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi petnaest (15) dana od dana objave 

natječaja. 

4. Uz dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta kandidati će biti pozvani da dostave 

životopis s opisom dosadašnjeg rada i prijedlog programa rada Muzeja za 

mandatno razdoblje. 

5. Tekst natječaja glasi: 

 

 



ETNOGRAFSKI MUZEJ 

Zagreb, Trg mažuranića 14 

 

 

 

 

 

 

 NATJ EČAJ 

ZA IMENOVANJE RAVNATELJA (m/ž) 

  

Uvjeti: 

  

Ravnateljem Muzeja može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 

specijalistički diplomski stručni studij i najmanje pet godina rada u muzejskoj struci, kao i 

osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije 

stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne 

novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07) te je istaknuti i priznati stručnjak na 

području kulture s najmanje deset godina rada u kulturi. 

 Ravnatelja imenuje i razrješava Gradonačelnik Grada Zagreba, na prijedlog 

Upravnog vijeća Muzeja, koje je obavezno pribaviti mišljenje Stručnog vijeća Muzeja.  

Ravnatelj se imenuje na četiri godine. 

 Uz dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta kandidati su dužni priložiti životopis s 

opisom dosadašnjeg rada i prijedlog programa rada Muzeja za mandatno razdoblje.  

 Prijave s prilozima dostavljaju se, u roku petnaest (15) dana od dana objave 

natječaja, na adresu: Etnografski muzej, Zagreb, Trg Mažuranića 14, s naznakom 

«Natječaj za ravnatelja». 

 O izboru ravnatelja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka 

roka za podnošenje prijava na natječaj.“ 

 

URBROJ: 561/15.  

Zagreb, 16.travnja 2015. 

 

                    

 

Završeno u 12,50 sati. 

 

 

 

 

Zapisničarka                                                            Predsjednik Upravnog vijeća 

                                                                                     Etnografskog muzeja, 

Kata Burulic                                                      mr.sc. Zlatko Mileusnić viši kustos, v.r.       

 

 

 


