REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADONAČELNIK
KLASA: 080-04/19-01/06
URBROJ: 2103/01-01-19-3
Bjelovar, 30. kolovoza 2019.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga rješenja o imenovanju ravnatelja Gradskog
muzeja Bjelovar
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt rješenja o imenovanju
ravnatelja Gradskog muzeja Bjelovar i u povodu toga donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Utvrđuje se Prijedlog rješenja i imenovanju ravnatelja Gradskog muzeja
Bjelovar i upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.
Izvjestiteljica po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će
pročelnica Upravnog odjela za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove
Jasna Grgić Škaurin.

GRADONAČELNIK
Dario Hrebak

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za kulturu, zdravstvo,
socijalnu skrb i opće poslove

KLASA: 080-04/19-01/06
URBROJ: 2103/01-04/1-19-2
Bjelovar, 28. kolovoza 2019.

Gradonačelnik Grada Bjelovara
Dario Hrebak

PREDMET: Nacrt Rješenja o imenovanju ravnatelja Gradskog muzeja Bjelovar
Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri navedeni Nacrt Rješenja
o imenovanju ravnatelja Gradskog muzeja Bjelovar, utvrdi ga kao Prijedlog i uputi
Gradskom vijeću Grada Bjelovara na razmatranje i donošenje.

PROČELNICA
Jasna Grgić Škaurin, dipl. socijalna radnica

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 080-04/19-01/06
URBROJ: 2103/01-04/1-19-3
Bjelovar, rujna 2019.
NACRT
Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o muzejima ("Narodne novine" broj
61/18) i članka 31. stavka 1. točke 18. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik
Grada Bjelovara", broj 2/13, 1/18), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na__ sjednici
održanoj __ rujna 2019. godine donosi
RJEŠENJE
o imenovanju ravnatelja
Gradskog muzeja Bjelovar
I.
Milan Pavlović, prof., imenuje se za ravnatelja Gradskog muzeja Bjelovar.
II.
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine.
Mandat ravnatelja započinje danom 16. rujna 2019. godine.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom
glasniku Grada Bjelovara".
Obrazloženje
Temeljem članka 26. stavka 3. Zakona o muzejima ("Narodne novine" broj
61/18) Gradsko vijeće Grada Bjelovara, kao osnivač, imenuje i razrješava ravnatelja
Gradskog muzeja Bjelovar, na prijedlog Upravnog vijeća.
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti
ponovno imenovana ravnateljem Gradskog muzeja Bjelovar.
Upravno vijeće Gradskog muzeja Bjelovar je na 6. sjednici održanoj 26.
kolovoza 2019. godine, razmatralo zamolbe pristigle na Javni natječaj za imenovanje

ravnatelja Gradskog muzeja Bjelovar, objavljen u "Večernjem listu" i na oglasnoj
ploči Gradskog muzeja Bjelovar 16. srpnja 2019. godine.
U natječajem predviđenom roku zaprimljene su tri prijave i to; Milan Pavlović
iz Bjelovara, Goran Jakovljević iz Bjelovara i Emilija Balaban iz Bjelovara te je
Upravno vijeće utvrdilo da su prijave zaprimljene u roku te da u cijelosti udovoljavaju
uvjetima natječaja.
Upravno vijeće Gradskog muzeja Bjelovar jednoglasno je utvrdilo Milana
Pavlovića, prof. likovne kulture kandidatom za ravnatelja Gradskog muzeja Bjelovar i
predlaže Gradskom Vijeću imenovanje Milana Pavlovića za ravnatelja Gradskog
muzeja Bjelovar na četverogodišnji mandat.
Slijedom navedenog, Gradsko vijeće je prihvatilo prijedlog Upravnog vijeća od
26. kolovoza 2019. godine i donijelo Rješenje kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor
tužbom pred Upravnim sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku od trideset
dana od dana dostave ovog Rješenja.
Tužba se predaje neposredno Upravnom sudu u Zagrebu ili putem pošte
preporučeno.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Ante Topalović, univ.bacc.oec.

Dostaviti:
1. Milan Pavlović, Ante Trumbića 1a, Bjelovar
2. Gradski muzej Bjelovar
3. Arhiva, ovdje.

OBRAZLOŽENJE
Temeljem članka 26. stavka 3. Zakona o muzejima ("Narodne novine" broj
61/18) Gradsko vijeće Grada Bjelovara, kao osnivač, imenuje i razrješava ravnatelja
Gradskog muzeja Bjelovar, na prijedlog Upravnog vijeća.
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti
ponovno imenovana ravnateljem Gradskog muzeja Bjelovar.
Upravno vijeće Gradskog muzeja Bjelovar je na 6. sjednici održanoj 26.
kolovoza 2019. godine, razmatralo zamolbe pristigle na Javni natječaj za imenovanje
ravnatelja Gradskog muzeja Bjelovar, objavljen u "Večernjem listu" i na oglasnoj
ploči Gradskog muzeja Bjelovar 16. srpnja 2019. godine.
U natječajem predviđenom roku, zaprimljene su tri prijave i to; Milan Pavlović
iz Bjelovara, Goran Jakovljević iz Bjelovara i Emilija Balaban iz Bjelovara.
Upravno vijeće utvrdilo je da su prijave zaprimljene u roku te da u cijelosti
udovoljavaju uvjetima natječaja.
Upravno vijeće Gradskog muzeja Bjelovar, za ravnatelja Gradskog muzeja
Bjelovar jednoglasnom odlukom predlaže Milana Pavlovića, prof. likovne kulture.
Milan Pavlović profesor je likovne kulture, aktualni ravnatelj Gradskog muzeja
Bjelovar, ugledni akademski slikar sa jasnom vizijom razvoja muzeja u narednom
četverogodišnjem mandatu. Osim što je imao preko 20 samostalnih izložbi,
sudjelovao je i u 17 skupnih izlaganja te je izlagao i izvan granica Republike
Hrvatske. Godine 2007. Odlukom Gradskog vijeća Grada Bjelovara dodijeljen mu je
pečat Grada Bjelovara za značajan doprinos na području kulture.
Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri navedeni Nacrt Rješenja
o imenovanju ravnatelja Gradskog muzeja Bjelovar, utvrdi ga kao Prijedlog i uputi
Gradskom vijeću Grada Bjelovara na razmatranje i donošenje.

PROČELNICA
Jasna Grgić Škaurin, dipl. socijalna radnica
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Trg Eugena Kvaternika 1, 43000 Bjelovar, Hrvatska, tel. (385) 043 24 42 07; fax. (385) 043 24 32 20
e-mail: gradskimuzej@optinet.hr

Datum:26.08.2019.

Urbroj:183/019

~-------------+0GDR~A~DBJELOVAR
Upravni odjel za kulturu, zdravstvo,
socijalnu skrb i opće poslove
n/r pročelnica Jasna Grgić Škaurin

Predmet: dokumentacija i prijedlog za izbor ravnatelja, dostavlja se

Temeljem članka 26. stavak 3. Zakona o muzejima (NN 61/18)
Vam svu potrebnu dokumentaciju

vezanu za natječaj za ravnatelja, te potrebnu

za donošenje odluke Osnivača o imenovanju ravnatelja.

Prilozi:
•

Prijedlog za imenovanje ravnatelja Gradskog muzeja Bjelovar,

•

Odluka Upravnog vijeća o prijedlogu kandidata za ravnatelja,

•

Mišljenje stručnog vijeća o pristiglim zamolbama za ravnatelja,

•

Kompletna dokumentacija za kandidata Milana Pavlovića,

•

Kompletna dokumentacija za kandidata Gorana Jakovljevića,

•

Kompletna dokumentacija za kandidata Emiliju Balaban.

S poštovanjem,

dostavljamo
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Trg Eugena Kvaternika 1,43000
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Bjelovar, Hrvatska, tel. (385) 043 24 42 07; fax. (385) 24 32 20

e-mail: gradskimuzej@optinet.hr

Datum: 26.8.2019.g.
Ur. Broj: 179/2/019

Upravno vuece, u sastavu Miroslav Brletić predsjednik, te članovi Ornela
Malgorski, Kristina Žganjer, Tomislav Matić i Olivera Tomšić, na 6 sjednici dana
26.08.2019. godine u 9,00 sati u prostorijama Gradskog muzeja Bjelovar, počinje s
čitanjem i raspravom oko pristiglih prijava na temelju raspisanog javnog natječaja za
imenovanje ravnatelja Gradskog muzeja Bjelovar objavljenog na oglasnoj ploči
Gradskog muzeja Bjelovar i u" Večernjem listu" 16. srpnja 2019. godine, kako slijedi:

1. Milan Pavlović, Ante Trumbića 1a, Bjelovar
ispunjava formalne uvjete natječaja - prof. likovne kulture
2. Goran Jakovljević, Mate Lovraka 2b, Bjelovar
ispunjava formalne uvjete natječaja - dr.sc. arheolog, prof.
3. Emilija Balaban, Baranjska 17, Bjelovar
ispunjava formalne uvjete natječaja - dipl. povjesničar umjetnosti i filozof

nakon rasprave i pregleda dokumentacije svih pristiglih kandidatura za natječaj,
te uz prethodno pribavljeno mišljenje Stručnog vijeća održanog 2.08.2019 koje je na
svojoj 5. sjednici izabralo Milana Pavlovića kao svog kandidata.
Upravno vijeće u svom punom sastavu donosi
ODLUKU
kojom se za ravnatelja jednoglasno
Milana Pavlovića, prof.

predlaže kandidata pod rednim brojem 1.

Knjiga odluka: 48-06-02/019
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