
 

 

 

 

 
Ur.br.: 141-21 
Datum: 19.04.2021. 

 

Zapisnik sa 8. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskoga školskog muzeja 
održane 19. 4. 2021. u prostoru Gradskog ureda za obrazovanje, Ilica 25, 

s početkom u 16 sati 
 

Prisutni članovi Upravnog vijeća: 
Elizabeta Serdar, predsjednica 
Vera Šimić Jajčinović, zamjenica predsjednice 
Katarina Milković, Božica Šimleša, Anica Sokač: članice 
Ostali, bez prava glasa: Dubravka Galoić Kahlina, tajnica 
 
DNEVNI RED: 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 7. sjednice UV-a 

2. Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Muzeja, otvaranje prijava 

kandidata/kandidatkinja 

3. Razno 

 

Dnevni red se jednoglasno prihvaća. 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 7. sjednice UV-a 

Ad.1) Zapisnik sa 7. sjednice od 18. 03. 2021. članicama UV-a dostavljen je putem maila dana 

22. 3. 2021. Članice su ga pročitale i na isti nemaju primjedbe ni dopune. Zapisnik se 

jednoglasno prihvaća. 

2. Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Muzeja, otvaranje prijava 
 
Ad.2) Na 7. sjednici Upravnog vijeća donijeta je odluka o raspisivanju natječaja za 
imenovanje ravnatelja/ravnateljice HŠM-a. Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice 
HŠM-a objavljen je 24.03.2021. u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Muzeja sa 
rokom prijave 15 dana od dana objave. Zadnji dan natječaja bio  je 8.04.2021. 
U propisanom roku pristigle su dvije prijave: 

1. dr. sc. Štefke Batinić, zaprimljena 6.04.2021. pod urbr: 127-21  

2. Kristine Gverić, zaprimljena 6.04.2021. pod urbr: 128-21.  

Prijave su predane predsjednici UV-a u zatvorenim i neoštećenim kovertama te ih 

predsjednica UV-a otvara. 



 

Upravno vijeće je pregledalo prijave kandidatkinja i priloženu dokumentacije te utvrdilo da 

su navedene prijave pristigle u propisanom roku, da sadrže svu natječajem traženu 

dokumentaciju i da obje kandidatkinje ispunjavaju uvjete za imenovanje ravnateljice Muzeja. 

Upravno vijeće odlučuje da će pozvati obje kandidatkinje na usmeno prezentiranje 

predloženog programa rada Muzeja. Kandidatkinje će biti pozvane putem maila i to: 

dr. sc. Štefka Batinić za dan 21. 4. 2021. u 16 sati i 15 minuta, a Kristina Gverić za dan 21.4. 

2021. u 16 sati i 30 minuta, u Ilicu 25, 1. kat, dvorana 8. 

Članice UV-a  odlučuju da će 9. sjednica biti održana dana 21.4.2021. u 16 sati te da im nije 

potrebno slati poseban poziv jer isti primaju na znanje i obvezuju se pristupiti. 

3. Razno 

Ad.3) Pod točkom razno nije bilo rasprave. 

Sjednica je dovršena u 16,45 sati. 

 

Zapisničarka:     Predsjednica Upravnog vijeća: 

Dubravka Galoić Kahlina, tajnica  mr. sc. Elizabeta Serdar, muzejska savjetnica 

 

 

 


