
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

KLASA: UPII- 612-01/16-01/0014URBROJ: 532-02-01/1-16-01
Zagreb, 29. lipnja 2016.

Na temelju članka 8. stavka 2. Uredbe Vlade Republike Hrvatske o spajanju javnih
ustanova restauratorske djelatnosti ("Narodne novine", broj 02/97, 119/01 i 72114), donosim

RJEŠENJE
o razrješenju ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda

Mario Braun, prof., razrješuje se dužnosti ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda,
istekom mandata, s danom 25. srpnja 2016. godine.

Obrazloženje

Dosadašnji ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda, gospodin Mario Braun, prof.,
razrješava se dužnosti ravnatelja, istekom mandata, s danom 25. srpnja 2016. godine.

Slijedom naprijed navedenog, a sukladno članku 8. stavku 2. Uredbe Vlade Republike
Hrvatske o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti, riješeno je kao u dispozitivu.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja ne postoji pravo žalbe, ali se može pokrenuti upravni spor pred
Upravnim sudom u Zagrebu u roku od trideset dana od dostave rješenja.

Dostaviti:

1. Mario Braun, Krajiška 27, 10000 Zagreb (UO)
rf.) Hrvatski restauratorski zavod (s povratnicom)
'i. Uprava za zaštitu kulturne baštine, ovdje
4. Sektor za gospodarenje i financiranje, ovdje
5. Kabinet ministra, ovdje
6. Glavno tajništvo Ministarstva, ovdje
7. Pismohrana, ovdje
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POVJERENSTVO ZA ŽALBE
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URBROJ: 532-02-01/1-16-01
Zagreb, 29. lipnja 2016.

Na temelju članka 8. stavka 2. Uredbe Vlade Republike Hrvatske o spajanju javnih
ustanova restauratorske djelatnosti ("Narodne novine", broj 02197, 119/01 i 72/14) i članka
43. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93,29/97,47/99,35/08), donosim

RJEŠENJE

o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda

Dr. sc. Tajana Pleše, dipl. pov. umjetnosti i arheolog, imenuje se vršiteljicom
dužnosti ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda, s danom 01. kolovoza 2016. godine,
ali najduže do godinu dana.

Obrazloženje

Upravno vijece Hrvatskog restauratorskog zavoda raspisalo je natječaj za
ravnateljalicu koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 50 od 01. lipnja 2016. godine i u
dnevnim novinama "Jutarnji list", a u zakonskom roku na natječaj su pristigle četiri prijave.
Nakon razmatranja natječajne dokumentacije Upravno vijeće utvrdilo je da formalno-pravne
uvjete natječaja ispunjavaju slijedeći kandidati: Blanda Matica, Mario Braun i dr. sc. Tajana
Pleše. Imajući u vidu pristiglu natiečainu dokumentaciju, uz uvažavanje programa rada svih
kandidata, ministar kulture nije izabrao nikog od prijavljenih kandidata za obnašanje dužnosti
ravnateljalice Hrvatskog restauratorskog zavoda u narednom četverogodišnjem mandatu. S
obzirom da na raspisanom natječaju nitko od prijavljenih kandidata nije izabran, natječaj će
se ponoviti. Do imenovanja ravnateljalice Hrvatskog restauratorskog zavoda na temelju
ponovljenog natječaja: imenuje se dr. sc, Tajana Pleše za vršiteljicu dužnosti ravnatelja, ali
najduže do godinu dana.

Slijedom naprijed navedenog, a sukladno članku 43. Zakona o ustanovama riješeno
je kao u izreci ovoga rješenja,
Uputa o pravnom Iijeku:

Protiv ovog rješenja ne postoji pravo žalbe, ali se može pokrenuti upravni spor pred
Upravnim sudom u Zagrebu u roku od trideset dana od dostave rješenja.
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1. dr. sc. Tajana Pleše, Miramarska cesta 15c Zagreb (U9,) , . ~;,~i.i
2. Mario Braun, Krajiška 27, 10000 Zagreb (UD),,:,' "'k<>~;:l
~ Blanda Matica, Kuzminečka 18, 10000 Zagreb (UD) ":<" "', :.~:,:;.'r16'Hrvatski restauratorski zavod (s povratnicom) .,-,-"~;:;,:~;,::.,,:,,
5. Uprava za zaštitu kulturne baštine, ovdje
6. Sektor za gospodarenje i financiranje, ovdje
7. Kabinet ministra, ovdje
8. Glavno tajništvo Ministarstva, ovdje
9. Pismohrana, ovdje




