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URBROJ: 83-3/2016. 
Koprivnica, 17.03.2016.    
 
Na temelju članka 31. Statuta Muzeja grada Koprivnice Muzejsko vijeće Muzeja grada 
Koprivnice na 4. sjednici održanoj dana 17.03.2016. godine donijelo  je 
 

ODLUKU 
o prijedlogu kandidata za imenovanje ravnatelja Muzeja grada Koprivnice  

prema provedenom natječajnom postupku 
 

I. 
Muzejsko vijeće donosi Odluku o prijedlogu kandidata za imenovanje ravnatelja Muzeja 
grada Koprivnice nakon provedenog natječajnog postupka kako slijedi:  
 

1. ROBERT ČIMIN, Augusta Cesarca 9, 48326 Virje, OIB: 54469952019 
 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.  
 
 

Obrazloženje 
 
Muzejsko vijeće je dana 25.02.2016. godine donijelo Odluku o raspisivanju natječaja za 
imenovanje ravnatelja Muzeja grada Koprivnice te je sukladno Zakonu o muzejima (NN 
110/15) i Statutu Muzeja grada Koprivnice, 26.02.2016. godine raspisalo natječaj za izbor i 
imenovanje ravnatelja Muzeja grada Koprivnice koji je bio objavljen u Glasu Podravine i na 
službenim internet stranicama Muzeja grada Koprivnice. Po završetku natječaja Muzejsko 
vijeće se sastalo na svojoj 03. sjednici dana 09.03.2016. godine kako bi provelo postupak 
evaluacije pristiglih prijava. Vijeće je pristupilo otvaranju i ocjeni prijava prema redoslijedu 
zaprimanja te je konstatiralo da je u zakonskom roku pristigla jedna prijava na objavljeni 
natječaj. Uvidom u istu Muzejsko vijeće konstatiralo je da je prijavljeni kandidat 
pravovremeno i uredno ispunio sve tražene formalne uvjete iz natječaja. Povjerenstvo je 
zaključilo da je prijava pravovremeno i uredno podnesena te je istu dalo na razmatranje 
Stručnom vijeću Muzeja grada Koprivnice. Stručno vijeće je na 94. sjednici održanoj dana 
11.03.2016. godine razmotrilo prijedlog kandidata za imenovanje ravnatelja Muzeja grada 
Koprivnice te je sa 5 glasa za i 3 suzdržana podržalo kandidata i njegov izneseni plan i 
program rada i razvoja Muzeja grada Koprivnice. Nakon pribavljenog pozitivnog mišljenja 
Stručnog vijeća Muzeja, Muzejsko se vijeće sastalo na 04. sjednici dana 17.03.2016. godine 
s ciljem evaluacije pristigle prijave na kojoj se kandidat predstavio i obrazložio 
četverogodišnji plan i program rada i razvoja ustanove. Nakon iznesenog višegodišnjeg 
plana i programa kandidata, Muzejsko je vijeće glasalo s 4 glasa za (od mogućih 5 glasova, 
obzirom da je kandidat član Muzejskog vijeća, ali je prije provođenja natječajnog postupka 
tražio izuzeće sa sudjelovanja na sjednicama na kojima se raspravljalo o natječajnom 
postupku). 

Predsjednica Muzejskog vijeća 
Muzeja grada Koprivnice 
dr.sc. Jasmina Ranilović 
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