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ZAPISNIK SA SASTANKA 

Muzejskog vijeća Muzeja 

 

 

Sazivač: 

Ime i prezime Potpis 

Mila Kožul, predsjednica Muzejskog vijeća Mila Kožul, dipl.iur, 
v.r. 

 

Naziv sastanka: 
7.  sjednica Muzejskog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog 
primorja Rijeka 

 

1. 
Mjesto: Rijeka, Muzejski trg 1 Početak: 

 
16:15 sati 

Dan i datum: Petak, 23.03. 2018. Završetak: 
 
17:10 sati 

 

2. Prisutni: 1. Mila Kožul, predsjednica MV 
2. Mia Bjelkanović Žunić, članica MV 
3. Ivana Šarić Žic, članica MV 
4. Ivo Mileusnić, član MV 
5. Tea Perinčić, v.d.ravnateljica Muzeja 
6. Valerij Jurešić, pročelnik Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku 

kulturu Primorsko-goranske županije  

 

 

3. Odsutni: 1. Nasrin El Gharni 

 

4. Dnevni red 1. Usvajanje zapisnika  sa 6. sjednice Muzejskog vijeća Muzeja 
2. Otvaranje molbi po raspisanom natječaju za izbor i 

imenovanje ravnatelja Muzeja 
3. Razno 

 

 

Tijek izlaganja i rezultati sastanka 

 

Predsjednica Muzejskog vijeća pozdravlja prisutne, utvrđuje kvorum, otvara sjednicu i predlaže 
dnevni red koji se jednoglasno usvaja. 

Ad  1. Sažetak izlaganja i rasprave 
Predsjednica otvara raspravu na zapisnik sa 7. sjednice Muzejskog vijeća. Budući nije bilo primjedbi, 
zapisnik se jednoglasno prihvaća.  



Ad 1. Zaključak  Zadužena osoba Rok 
Usvaja se zapisnik sa 6. sjednice Muzejskog vijeća.   

Ad  2. Sažetak izlaganja i rasprave 

Predsjednica Muzejskog vijeća utvrđuje da su na raspisani natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja 
Muzeja objavljen u Novom listu dana 03. ožujka 2018.  godine i na web stranici Muzeja u zakonskom 
roku od 15 dana pristigle dvije prijave.  
Pristupa se otvaranju koverti: 

1. Nikolina Radić Štivić, Švalbina 6, Rijeka - prijava je zaprimljena 16.03.2018. 
Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je kandidatkinja uz uredno potpisanu prijavu 
priložila slijedeće: 

- životopis 
- presliku domovnice 
- presliku važeće osobne iskaznice 
- presliku diplome Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu od 19.12. 1994. godine o stečenoj 

visokoj stručnoj spremi i stručnom nazivu  diplomirani inženjer arhitekture 
- elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za 

mirovinsko osiguranje i preslike rješenja o rasporedu i plaći kao dokaz da kandidatkinja 
zadovoljava uvjet od najmanje 10 godina rada u kulturi  

- presliku indeksa Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o položenom ispitu iz 
engleskog jezika i potvrde o poznavanju njemačkog jezika 

- prijedlog plana razvoja i okvirni program rada Muzeja za četverogodišnje razdoblje (2018.-
2022.) 

- uvjerenje izdano dana 04.03.2018. od Općinskog kaznenog suda u Zagrebu kao dokaz da se 
protiv kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (elektronički zapis). 

 
2. Irena Dlaka, Vresikovo 19, 51550 Mali Lošinj (prijava je zaprimljena u Muzeju 19.03.2018., na 

koverti poštanski žig od 17.03.2018.) 
Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je kandidatkinja uz uredno potpisanu prijavu 
priložila slijedeće: 

- životopis 
- presliku domovnice 
- presliku važeće osobne iskaznice 
- presliku diplome Filozofskog fakulteta u Zadru od 17. 05. 1997. o završenom studiju povijesti i 

teorije umjetnosti (kao A1 predmet) i francuskog jezika i  književnosti (kao A2 predmet),  i 
stečenoj visokoj stručnoj spremi i stručnom nazivu: diplomirani povjesničar umjetnosti i 
profesor francuskoga jezika i književnosti što je ujedno i dokaz o poznavanju stranog jezika 

- preslike ugovora o radu i radne knjižice kao dokaz da kandidatkinja ispunjava uvjet od 
najmanje 5 godina rada u muzejskoj djelatnosti 

- presliku Rješenja Ministarstva kulture o stjecanju stručnog zvanja višeg kustosa 
- plan razvoja i (okvirni) program rada Muzeja za četverogodišnje razdoblje (2018. – 2022.) 
- uvjerenje izdano dana 13.03.2018. od Općinskog suda u Rijeci kao dokaz da se protiv 

kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (elektronički zapis) 
- kandidatkinja je priložila i popis radova (publikacije, izložbe i projekti) – izbor. 

 
Nakon pregleda prijava konstatirano je da je natječajna dokumentacija obje kandidatkinje uredna i 
udovoljava formalnim uvjetima iz natječaja. Prijave kandidatkinja sa životopisima i planovima razvoja 
Muzeja proslijedit će se Stručnom vijeću radi donošenja mišljenja. Muzejsko vijeće pozvat će 
kandidatkinje  na razgovor. 
Nakon rasprave u kojoj sudjeluju svi prisutni, jednoglasno se donose slijedeći zaključci:  



 

Ad 2.  Zaključak Zadužena osoba Rok 

1. Utvrđuje se da su na temelju raspisanog 
natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja 
Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog 
primorja Rijeka objavljenog dana  03. ožujka 
2018. godine na stranicama  “Novog lista” i 
na web stranici Muzeja  u zakonskome roku 
od 15 dana pristigle prijave dviju 
kandidatkinja: Nikoline Radić Štivić iz 
Rijeke, Švalbina 6 i Irene Dlaka iz Malog 
Lošinja, Vresikovo 19. 

2. Utvrđuje se da je natječajna dokumentacija 
kandidatkinja uredna i da obje udovoljavaju 
formalnim uvjetima propisanim u natječaju. 

3. Prijavu na natječaj, životopis te plan i 
razvojni program Muzeja za četverogodišnje 
razdoblje kandidatkinja dostavlja se na 
razmatranje Stručnom vijeću Muzeja, koje 
je dužno donijeti mišljenje i proslijediti ga 
na daljnje postupanje Muzejskom vijeću. 

4. Utvrđuje se da će se razgovor sa 
kandidatkinjama provesti na 8. sjednici 
Muzejskog vijeća zakazanoj za dan 06. 
travnja 2018. u 17,30 sati s Nikolinom Radić 
Štivić i u 18,00 sati sa Irenom Dlaka. Poziv za 
razgovor uputit će se putem pošte, 
preporučeno s povratnicom i  
elektroničkom poštom uz zahtjev da 
kandidatkinje potvrde primitak poziva 
odnosno svoj dolazak na razgovor. 

  

 

Ad  3. Sažetak izlaganja i rasprave 

Ravnateljica Muzeja obavještava da će se prezentacija tekućih europskih projekata održati na jednoj od 

slijedećih sjednica Muzejskog vijeća. Na temelju zaključka s prethodne sjednice, članovima Muzejskog 

vijeća dostavljeno je  detaljno obrazloženje rasporeda viška prihoda po Godišnjem obračunu za 2017. 

godinu. 

Ad 3. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

   

 

Privitak  
1. Zapisnik sa 6. sjednice Muzejskog vijeća 
2. Obrazloženje rasporeda viška prihoda po godišnjem obračunu za 2017. godinu 

 

Zapisnik sastavila: 

Ime i prezime Potpis 

Jadranka Malešević Jadranka 
Malešević, v.r. 

 



Ur.broj: 
28/17/18. 

 


