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a) PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU 

RAVNATELJICE MUZEJA LIKOVNIH 

UMJETNOSTI, OSIJEK 

 

b) PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU 

RAVNATELJICE MUZEJA LIKOVNIH 

UMJETNOSTI, OSIJEK 
 

Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, ustanova je kulture registrirana za obavljanje djelatnosti 

muzeja, na čije se ustrojstvo, upravljanje i druga pitanja od značaja za rad ustanove, uključujući i 

imenovanje ravnatelja ustanove primjenjuje Zakon o muzejima  ("Narodne novine" broj 110/15.), kao 

poseban zakon, te kojoj je osnivač Osječko-baranjska županija. 

 

Temeljem članka 27. stavak 2. Zakona o muzejima, ravnatelja muzeja kojem je osnivač županija, 

imenuje i razrješuje osnivač na prijedlog muzejskog vijeća, koje je obvezno pribaviti mišljenje stručnog 

vijeća, a ako ono nije osnovano, uposlenoga stručnog muzejskog osoblja. Javni natječaj za imenovanje 

ravnatelja, temeljem stavka 4. toga članka, raspisuje i provodi ustanova. Prema članku 27. stavku 5. 

toga Zakona, ravnatelj ustanove imenuje se na četiri godine i može biti ponovno imenovan. 

 

Prema članku 28. stavku 1. toga Zakona, ravnateljem javnog muzeja može biti imenovana osoba 

koja ima završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 

specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, pet godina rada u muzejskoj djelatnosti 

ili deset godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost 

muzeja, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge uvjete 

utvrđene statutom, s tim da se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada. 

 

Temeljem članka 27. stavak 4. Zakona o muzejima, Muzejsko vijeće Muzeja likovnih 

umjetnosti, Osijek donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja ustanove 23. 

kolovoza 2016. godine, odnosno šest mjeseci prije isteka četverogodišnjeg mandata Leonildi Conti, 

mag.art., imenovanoj za ravnateljicu ustanove na 30. sjednici Županijske skupštine Osječko-baranjske 

županije održanoj 27. veljače 2013. godine ("Županijski glasnik" broj 3/13.). Odluka Muzejskog vijeća s 

tekstom natječaja objavljenim u "Glasu Slavonije" od 24. kolovoza 2016. godine, dostavljena je 

Osječko-baranjskoj županiji, kao osnivaču, u prilogu pisane obavijesti, zaprimljene 25. kolovoza 2016. 

godine. 

 

Muzejsko vijeće je 6. rujna 2016. godine utvrdilo da su u natječajnom roku od osam dana na 

natječaj za ravnatelja Muzeja podnesene dvije prijave, te da Igor Loinjak, magistar komparativne 

književnosti i magistar povijesti umjetnosti iz Josipovca, kao jedan od sudionika u natječaju, ne 

ispunjava sve uvjete potrebne za imenovanje za ravnatelja Muzeja, budući da nema traženih pet godina 

rada u muzejskoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području 

vezanom uz djelatnost muzeja, te slijedom toga donijelo zaključak, kojim se prijava Jasminke Mesarić, 

diplomirane organizatorice scenskih i kulturno-umjetničkih djelatnosti iz Osijeka, kao jedine 

kandidatkinje, upućuje Stručnom vijeću Muzeja radi davanja mišljenja, zajedno s predloženim 

četverogodišnjim programom rada ustanove i ostalom dokumentacijom priloženom uz njezinu prijavu, 

kao dokazima o ispunjavanju uvjeta za imenovanje na dužnost ravnatelja Muzeja likovnih umjetnosti, 

Osijek. Članovi Stručnog vijeća, nazočni na sjednici održanoj 6. rujna 2016. godine, očitovali su se o 

kandidaturi Jasminke Mesarić tako što su tri člana dala pozitivno mišljenje, jedan član negativno, a dva 

su bila suzdržana. 

 

Slijedom toga, Muzejsko vijeće je 7. rujna 2016. godine predložilo Županijskoj skupštini da za 

ravnateljicu Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek imenuje Jasminku Mesarić, diplomiranu organizatoricu 

scenskih i kulturno-umjetničkih djelatnosti iz Osijeka. 
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Prije odlučivanja Muzejskog vijeća o prijedlogu za imenovanje ravnatelja Muzeja, Leonilda 

Conti podnijela je 7. rujna 2016. godine zahtjev za razrješenje s dužnosti ravnatelja Muzeja likovnih 

umjetnosti, Osijek prije isteka mandata "odnosno od 2. studenoga 2016. godine", s kojim danom počinje 

koristiti porodiljni dopust. 

 

Stoga je Muzejsko vijeće, temeljem članka 27. stavka 2. Zakona o muzejima, 7. rujna 2016. 

godine predložilo Županijskoj skupštini razrješenje Leonilde Conti, mag.art. dužnosti ravnatelja 

Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek s 2. studenoga 2016. godine, na osobni zahtjev. 

 

Zahtjev Leonilde Conti za razrješenje te prijedlozi Muzejskog vijeća za razrješenje i imenovanje 

ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek dostavljeni su na daljnje postupanje Osječko-baranjskoj 

županiji, kao osnivaču, gdje su zaprimljeni 8. rujna 2016. godine zajedno s natječajnom i drugom 

pratećom dokumentacijom. 

 

Komisija za izbor i imenovanja je kao nadležno radno tijelo Županijske skupštine, na 23. 

sjednici održanoj 21. rujna 2016. godine razmatrala zahtjev Leonilde Conti i prijedlog Muzejskog vijeća 

od 7. rujna 2016. godine za njezinim razrješenjem s dužnosti ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti, 

Osijek te prijedlog za imenovanje Jasminke Mesarić na tu dužnost, kao jedine kandidatkinje prijavljene 

na javni natječaj koja ispunjava uvjete za imenovanje. Slijedom razmatranja podnesenih prijedloga 

Muzejskog vijeća, te uvida u dostavljenu natječajnu i drugu dokumentaciju Komisija je utvrdila: 

a) da zahtjev Leonilde Conti za razrješenje s dužnosti ravnateljice Muzeja s 2. studenoga 2016. 

godine predstavlja zakonom utvrđen razlog za njezino razrješenje s dužnosti, temeljem članka 44. stavka 

2. točke 1. Zakona o ustanovama, po kojem je tijelo nadležno za imenovanje i razrješenje ravnatelja 

ustanove dužno razriješiti ravnatelja ustanove, ako sam zatraži razrješenje, te su slijedom prijedloga 

Muzejskog vijeća ispunjene zakonske pretpostavke za donošenje rješenja o razrješenju ravnateljice 

Muzeja s 2. studenoga 2016. godine; 

b) da se Jasminka Mesarić, diplomirana organizatorica scenskih i kulturno-umjetničkih djelatnosti 

odlikuje svim potrebnim stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima potrebnim za imenovanje na 

dužnost ravnateljice Muzeja, stečenim dugogodišnjim radom u području kulture, od čega samo na 

dužnosti ravnateljice Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića, Osijek više od 20 godina (od 2. travnja 

1992. do 17. ožujka 2014.), za koji je zaslužila i odlikovanje Red hrvatskog pletera i Zlatnu plaketu Grb 

Grada Osijeka, za izuzetan doprinos razvoju kulture, koji se očitovao i kroz dugogodišnje aktivno 

sudjelovanje u mnogobrojnim tijelima s područja kulture, te da je jedina kandidatkinja prijavljena na 

javni natječaj za imenovanje ravnatelja Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek koja ispunjava sve uvjete za 

imenovanje na dužnost ravnateljice Muzeja iz članka 28. stavka 1. Zakona o muzejima i članka 35. 

stavka 1. i 2. Statuta Muzeja (od 5. lipnja 2014. godine i 4. ožujka 2016. godine); kao i da je Muzejsko 

vijeće pravilno utvrdilo da Igor Loinjak, magistar komparativne književnosti i magistar povijesti 

umjetnosti iz Josipovca, kao jedan od sudionika u natječaju, ne ispunjava sve uvjete potrebne za 

imenovanje za ravnatelja Muzeja, budući da nema traženih pet godina rada u muzejskoj djelatnosti ili 

deset godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja. 

 

Slijedom navedenih prijedloga Muzejskog vijeća Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek, a u okviru 

ovlasti koje proizlaze iz članka 8. Odluke o radnim tijelima Skupštine Osječko-baranjske županije 

("Županijski glasnik" broj 1/10.), Komisija za izbor i imenovanja je kao nadležno radno tijelo Skupštine 

Osječko-baranjske županije, odlučila predložiti Županijskoj skupštini prihvaćanje prijedloga Muzejskog 

vijeća i donošenje rješenja u tekstu koji glasi: 
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a) 

 

 Temeljem članka 27. stavak 2. Zakona o muzejima ("Narodne novine" broj 110/15.), članka 44. 

stavak 2. točka 1. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.) i članka 

30. točka 23. 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 _____________ 2016. godine 

 

 

 

R J E Š E N J E 

 

o razrješenju ravnateljice 

Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek 
 

 

 

 

 Leonilda Conti razrješuje se s dužnosti ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti Osijek s 2. 

studenoga 2016. godine, na osobni zahtjev. 

 

 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

 Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, ustanova je kulture registrirana za obavljanje djelatnosti 

muzeja, na čije se ustrojstvo, upravljanje i druga pitanja od značaja za rad ustanove, uključujući i 

imenovanje ravnatelja ustanove primjenjuje Zakon o muzejima ("Narodne novine" broj 110/15.), kao 

poseban zakon, te kojoj je osnivač Osječko-baranjska županija. 

 

 Temeljem članka 27. stavka 2. Zakona o muzejima, ravnatelja muzeja kojem je osnivač 

županija, imenuje i razrješuje osnivač na prijedlog muzejskog vijeća, koje je obvezno pribaviti mišljenje 

stručnog vijeća, a ako ono nije osnovano, uposlenoga stručnog muzejskog osoblja. Javni natječaj za 

imenovanje ravnatelja, temeljem stavka 4. toga članka, raspisuje i provodi ustanova. Prema članku 27. 

stavku 5. toga Zakona, ravnatelj ustanove imenuje se na četiri godine i može biti ponovno imenovan. 

 

 Skupština Osječko-baranjske županije je na 30. sjednici održanoj 27. veljače 2013. godine 

imenovala Leonildu Conti, mag.art., za ravnateljicu ustanove na vrijeme od četiri godine ("Županijski 

glasnik" broj 3/13). Prije isteka vremena na koje je imenovana Leonilda Conti podnijela je 7. rujna 2016. 

godine zahtjev za razrješenje s dužnosti ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek "odnosno od 2. 

studenoga 2016. godine", s kojim danom počinje koristiti porodiljni dopust. 

 

Stoga je Muzejsko vijeće, temeljem članka 27. stavka 2. Zakona o muzejima, 7. rujna 2016. 

godine predložilo Županijskoj skupštini razrješenje Leonilde Conti, mag.art. s dužnosti ravnatelja 

Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek s 2. studenoga 2016. godine, na osobni zahtjev. 

 

 Zahtjev Leonilde Conti i prijedlog Muzejskog vijeća za njezino razrješenje s dužnosti 

ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek dostavljeni su Osječko-baranjskoj županiji, kao 

osnivaču, gdje su zaprimljeni 8. rujna 2016. godine. 

 

Temeljem članka 8. Odluke o radnim tijelima Skupštine Osječko-baranjske županije 

("Županijski glasnik" broj 1/10.), Komisija za izbor i imenovanja je kao nadležno radno tijelo Skupštine 

Osječko-baranjske županije, na 23. sjednici održanoj 21. rujna 2016. godine povodom razmatranja 

zahtjeva Leonilde Conti od 7. rujna 2016. godine i s tim u vezi prijedloga Muzejskog vijeća od 7. rujna 
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2016. godine za njezino razrješenje s dužnosti ravnateljice Muzeja prije isteka mandata s 2. studenoga 

2016. godine, predložila Županijskoj skupštini prihvaćanje prijedloga Muzejskog vijeća i donošenje 

Rješenja o razrješenju Leonilde Conti s dužnosti ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti Osijek, a 

temeljem članka 44. stavka 2. točke 1. Zakona o ustanovama, po kojem je tijelo nadležno za 

imenovanje i razrješenje ravnatelja ustanove dužno razriješiti ravnatelja ustanove, ako sam zatraži 

razrješenje. 

 

Slijedom navedenog, a temeljem članka 27. stavka 2. Zakona o muzejima, članka 44. stavak 2. 

točka 1. Zakona o ustanovama i članka 30. točka 23. Statuta Osječko-baranjske županije, Skupština 

Osječko-baranjske županije je na ____ sjednici _____________ 2016. godine donijela Rješenje kao u 

dispozitivu. 

 

Dispozitiv ovoga Rješenja bit će objavljen u "Županijskom glasniku". 

 

 

Uputa o pravnom lijeku: 

 

Protiv ovoga Rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom 

Upravnom sudu u Osijeku u roku 30 dana od dana dostave ovoga Rješenja. 

 

 

 

 Predsjednik 

 

 Antun Kapraljević 

 

 

Dostaviti: 

1. Leonilda Conti 

    Osijek, Plješevička 37 

2. Muzej likovnih umjetnosti, Osijek (2x) 

4. Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport 

    i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije 

5. Upravni odjel za javne financije 

    Osječko-baranjske županije 

6. Tajništvo Županije 

7. "Županijski glasnik" 

8. Arhiva 
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b) 

 

 Temeljem članka 27. stavak 2. Zakona o muzejima ("Narodne novine" broj 110/15.) i članka 30. 

točka 23. 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 _____________ 2016. godine 

 

 

 

R J E Š E N J E 
 

o imenovanju ravnateljice 

Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek 
 

 

 

 Jasminka Mesarić, diplomirana organizatorica scenskih i kulturno-umjetničkih djelatnosti 

imenuje se za ravnateljicu Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek na vrijeme od četiri godine, a počevši od 

2. studenoga 2016. godine. 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

 Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, ustanova je kulture registrirana za obavljanje djelatnosti 

muzeja, na čije se ustrojstvo, upravljanje i druga pitanja od značaja za rad ustanove, uključujući i 

imenovanje ravnatelja ustanove primjenjuje Zakon o muzejima ("Narodne novine" broj 110/15.), kao 

poseban zakon, te kojoj je osnivač Osječko-baranjska županija. 

 

 Temeljem članka 27. stavak 2. Zakona o muzejima, ravnatelja muzeja kojem je osnivač 

županija, imenuje i razrješuje osnivač na prijedlog muzejskog vijeća, koje je obvezno pribaviti mišljenje 

stručnog vijeća, a ako ono nije osnovano, uposlenoga stručnog muzejskog osoblja. Javni natječaj za 

imenovanje ravnatelja, temeljem stavka 4. toga članka, raspisuje i provodi ustanova. Prema članku 27. 

stavku 5. toga Zakona, ravnatelj ustanove imenuje se na četiri godine i može biti ponovno imenovan. 

 

 Prema članku 28. stavku 1. toga Zakona, ravnateljem javnog muzeja može biti imenovana osoba 

koja ima završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij 

ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, pet godina rada u muzejskoj 

djelatnosti ili deset godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz 

djelatnost muzeja, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge 

uvjete utvrđene statutom, s tim da se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada. 

 

Temeljem članka 27. stavak 4. Zakona o muzejima, Muzejsko vijeće Muzeja likovnih 

umjetnosti, Osijek donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja ustanove 23. 

kolovoza 2016. godine, odnosno šest mjeseci prije isteka četverogodišnjeg mandata Leonildi Conti, 

mag.art., imenovanoj za ravnateljicu ustanove na 30. sjednici Županijske skupštine Osječko-baranjske 

županije održanoj 27. veljače 2013. godine ("Županijski glasnik" broj 3/13.). Odluka Muzejskog vijeća s 

tekstom natječaja objavljenim u "Glasu Slavonije" od 24. kolovoza 2016. godine, dostavljena je 

Osječko-baranjskoj županiji, kao osnivaču, u prilogu pisane obavijesti, zaprimljene 25. kolovoza 2016. 

godine. 

 

 Muzejsko vijeće je 6. rujna 2016. godine utvrdilo da su u natječajnom roku od osam dana na 

natječaj za ravnatelja Muzeja podnesene dvije prijave, te da Igor Loinjak, magistar komparativne 

književnosti i magistar povijesti umjetnosti iz Josipovca, kao jedan od sudionika u natječaju, ne 

ispunjava sve uvjete potrebne za imenovanje za ravnatelja Muzeja, budući da nema traženih pet godina 

rada u muzejskoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području 

vezanom uz djelatnost muzeja, te slijedom toga donijelo zaključak, kojim se prijava Jasminke Mesarić, 
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diplomirane organizatorice scenskih i kulturno-umjetničkih djelatnosti iz Osijeka, kao jedine 

kandidatkinje, upućuje Stručnom vijeću Muzeja radi davanja mišljenja, zajedno s predloženim 

četverogodišnjim programom rada ustanove i ostalom dokumentacijom priloženom uz njezinu prijavu, 

kao dokazima o ispunjavanju uvjeta za imenovanje na dužnost ravnatelja Muzeja likovnih umjetnosti, 

Osijek. Članovi Stručnog vijeća, nazočni na sjednici održanoj 6. rujna 2016. godine, očitovali su se o 

kandidaturi Jasminke Mesarić tako što su tri člana dala pozitivno mišljenje, jedan član negativno, a dva 

su bila suzdržana. 

 

 Slijedom toga, Muzejsko vijeće je 7. rujna 2016. godine predložilo Županijskoj skupštini da za 

ravnateljicu Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek imenuje Jasminku Mesarić, diplomiranu organizatoricu 

scenskih i kulturno-umjetničkih djelatnosti iz Osijeka. 

 

 Prijedlog Muzejskog vijeća za imenovanje ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek od 7. 

rujna 2016. godine dostavljen je Osječko-baranjskoj županiji, kao osnivaču, zajedno sa zahtjevom 

Leonilde Conti i prijedlogom Muzejskog vijeća za razrješenje s dužnosti ravnatelja s 2. studenoga 2016. 

godine, gdje su zaprimljeni 8. rujna 2016. godine s natječajnom i drugom priloženom dokumentacijom. 

 

Komisija za izbor i imenovanja je kao nadležno radno tijelo Županijske skupštine, na 23. 

sjednici održanoj 21. rujna 2016. godine razmatrala zahtjev Leonilde Conti i prijedlog Muzejskog vijeća 

od 7. rujna 2016. godine za njezinim razrješenjem s dužnosti ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti, 

Osijek te prijedlog za imenovanje Jasminke Mesarić na tu dužnost, kao jedine kandidatkinje prijavljene 

na javni natječaj koja ispunjava uvjete za imenovanje. Slijedom razmatranja podnesenih prijedloga 

Muzejskog vijeća, te uvida u dostavljenu natječajnu i drugu dokumentaciju Komisija je utvrdila: 

a) da zahtjev Leonilde Conti za razrješenje s dužnosti ravnatelja Muzeja s 2. studenoga 2016. 

godine predstavlja zakonom utvrđen razlog za njezino razrješenje s dužnosti, temeljem članka 44. stavka 

2. točke 1. Zakona o ustanovama, po kojem je tijelo nadležno za imenovanje i razrješenje ravnatelja 

ustanove dužno razriješiti ravnatelja ustanove, ako sam zatraži razrješenje, te su slijedom prijedloga 

Muzejskog vijeća ispunjene sve zakonske pretpostavke za donošenje rješenja o razrješenju ravnateljice 

Muzeja s 2. studenoga 2016. godine; 

b) da se Jasminka Mesarić, diplomirana organizatorica scenskih i kulturno-umjetničkih djelatnosti 

odlikuje svim potrebnim stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima potrebnim za imenovanje na 

dužnost ravnateljice Muzeja, stečenim dugogodišnjim radom u području kulture, od čega samo na 

dužnosti ravnateljice Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića, Osijek više od 20 godina (od 2. travnja 1992. 

do 17. ožujka 2014.), za koji je zaslužila i odlikovanje Red hrvatskog pletera i Zlatnu plaketu Grb Grada 

Osijeka, za izuzetan doprinos razvoju kulture, koji se očitovao i kroz dugogodišnje aktivno sudjelovanje 

u mnogobrojnim tijelima s područja kulture, te da je jedina kandidatkinja prijavljena na javni natječaj za 

imenovanje ravnatelja Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek koja ispunjava sve uvjete za imenovanje na 

dužnost ravnatelja Muzeja iz članka 28. stavka 1. Zakona o muzejima i članka 35. stavka 1. i 2. Statuta 

Muzeja (od 5. lipnja 2014. godine i 4. ožujka 2016. godine); kao i da je Muzejsko vijeće pravilno 

utvrdilo da Igor Loinjak, magistar komparativne književnosti i magistar povijesti umjetnosti iz 

Josipovca, kao jedan od sudionika u natječaju, ne ispunjava sve uvjete potrebne za imenovanje za 

ravnatelja Muzeja, budući da nema traženih pet godina rada u muzejskoj djelatnosti ili deset godina rada 

u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja. 

 

 Slijedom navedenih prijedloga Muzejskog vijeća Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek, a u okviru 

ovlasti koje proizlaze iz članka 8. Odluke o radnim tijelima Skupštine Osječko-baranjske županije 

("Županijski glasnik" broj 1/10.), Komisija za izbor i imenovanja je kao nadležno radno tijelo Skupštine 

Osječko-baranjske županije, odlučila predložiti Županijskoj skupštini prihvaćanje prijedloga Muzejskog 

vijeća i donošenje Rješenja o imenovanju Jasminke Mesarić ravnateljicom Muzeja likovnih umjetnosti, 

Osijek s 2. studenoga 2016. godine, s kojim danom se dosadašnja ravnateljica Leonilda Conti razrješuje s 

dužnosti na osobni zahtjev. 

 

 Slijedom navedenog, a temeljem članka 27. stavak 2. Zakona o muzejima i članka 30. točka 23. 

Statuta Osječko-baranjske županije, Skupština Osječko-baranjske županije je na ___ sjednici 

__________ donijela Rješenje kao u dispozitivu. 
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Dispozitiv ovoga Rješenja bit će objavljen u "Županijskom glasniku". 

 

 

Uputa o pravnom lijeku: 

 

Protiv ovoga Rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom 

Upravnom sudu u Osijeku u roku 30 dana od dana dostave ovoga Rješenja. 

 

 

 

 Predsjednik 

 

 Antun Kapraljević 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Jasminka Mesarić 

    Osijek, Gornjodravska obala 90c 

2. Igor Loinjak 

   Josipovac, Osječka 170 

3. Muzej likovnih umjetnosti, Osijek (2x) 

4. Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport 

    i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije 

5. Upravni odjel za javne financije 

    Osječko-baranjske županije 

6. Tajništvo Županije 

7. "Županijski glasnik" 

8. Arhiva



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


