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PRIJEDLOG RJEŠENJA O
RAZRJEŠENJJU I IMENOVANJU
ČLANOVA MUZEJSKOG
VIJEĆA MUZEJA LIKOVNIH
UMJETNOSTI, OSIJEK

Prema članku 44. stavku 1. Zakona o muzejima ("Narodne novine" broj 110/15.), koji je
stupio na snagu 21. listopada 2015. godine, javni muzeji i galerije s više od pet zaposlenih, prema
članku 24. stavku 1. Zakona, imaju muzejsko vijeće.
Zakonskim određenjem iz članka 24. stavkom 2. Zakona predviđeno je da muzejsko vijeće ima
pet ili sedam članova, od kojih većinu imenuje osnivač iz redova istaknutih kulturnih, javnih i
znanstvenih djelatnika, najmanje jednog bira stručno vijeće, a ako ono nije osnovano, stručno
muzejsko osoblje iz svojih redova, te jednog člana biraju svi radnici sukladno Zakonu o radu.
Broj članova muzejskog vijeća, način njihova izbora, mandat, donošenje odluka i druga
pitanja u svezi s radom muzejskog vijeća, temeljem članka 24. stavka 3. Zakona, uređuju se aktom o
osnivanju i statutom javnog muzeja odnosno galerije.
Prema članku 6. Odluke o izmjenama i dopuni Statuta Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek na
koju je Skupština Osječko-baranjske županije dala suglasnost na 19. sjednici 1. ožujka 2016. godine
Muzej ima Muzejsko vijeće koje se sastoji od pet članova, od kojih tri člana imenuje osnivač iz redova
istaknutih kulturnih, javnih i znanstvenih djelatnika, jednog člana bira Stručno vijeće iz svojih redova,
a jednog člana biraju svi radnici Muzeja sukladno Zakonu o radu.
Komisija za izbor i imenovanja je na 8. sjednici 8. prosinca 2017. godine odlučila predložiti
Županijskoj skupštini razrješenje Josipa Cvenića, dr. sc. Ivice Šole i Ivice Završkog, dužnosti članova,
odnosno imenovanje novih članova Muzejskog vijeća Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek, kao
predstavnika Osječko-baranjske županije i to: Balaž Mateja, dr. sc. Gordane Lesinger i Mile Kaselja.
Stoga Komisija za izbor i imenovanja predlaže Županijskoj skupštini donošenje Rješenja u
tekstu koji glasi:
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Temeljem članka 24. stavak 2. Zakona o muzejima ("Narodne novine" broj 110/15.) i članka
30. točka 22. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01.,
8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na
____ sjednici ___________________ 2017. godine

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju
članova Muzejskog vijeća Muzeja
likovnih umjetnosti, Osijek

I.
U Muzejskom vijeću Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek kao predstavnici Osječko-baranjske
županije, razrješuju se:
1.
2.
3.

Josip Cvenić
dr. sc. Ivica Šola i
Ivica Završki.

II.
U Muzejsko vijeće Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek, kao predstavnici Osječko-baranjske
županije, imenuju se:
1.
2.
3.

Matej Balaž
dr. sc. Gordana Lesinger i
Mile Kaselj.

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:
URBROJ:

Predsjednik
Dragan Vulim
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