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REPUBLIKAHRVATSKA : 
GRAD ZAGREB 
GRADONAČELNIK 

KLASA: UP/1-007-01/22-003/10 
URBROJ: 251-01-02-22-2 
Zagreb, 28. lipnja 2022. 

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o muzejima (Narodne novine 61/18 i 98/19) i članka 
60. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 
3/20, 3/21, 11/21-pročišćeni tekst i 16/22), gradonačelnik Grada Zagreba, donosi 

RJEŠENJE 

Za ravnateljicu Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Zagreb, Trg kralja Tomislav 22, imenuje 
se Irena Bekić, diplomirani komparatist književnosti i historičar umjetnosti, s danom 15.7.2022. na 
četiri godine. 

Obrazloženje 

Sukladno odredbi članka 26. stavka 3. Zakona o muzejima (Narodne novine 61/18 i 98/19) 
ravnatelja javnog muzeja, kojemu je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
imenuje i razrješuje osnivač odnosno više osnivača sporazumno na prijedlog upravnog vijeća. 

Prava i dužnosti osnivača Umjetničkog paviljona u Zagrebu obavlja Grad Zagreb na 

temelju rješenja Ministarstva kulture i prosvjete KLASA: 023-03/94-01-62, URBROJ: 532-03-3/3- 
94-01, od 10. veljače 1994. 

Upravno vijeće Umjetničkog paviljona u Zagrebu donijelo je Odluku o raspisivanju 
natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice, koji je objavljen 15.4.2022. u Narodnim novinama 
(broj 46/22) i na mrežnim stranicama Muzeja. Na natječaj je pristiglo 5 zamolbi. Nakon 
provedenog postupka i razgovora s kandidatima Upravno vijeće Muzeja je na 6. sjednici 
zaključenoj 23.6.2022. s tri glasa ,,za“ i 2 glasa ,,suzdržana“ donijelo Prijedlog za imenovanje 
gospođe Irene Bekić za ravnateljicu Muzeja. 

Upravno vijeće navelo je kako je Irena Bekić predložila program koji je visokostručan, 
koncepcijski i metodološki jasno razrađen, uvjerljiv, ambiciozan i realističan. Svojim programom 
predlaže razvijanje dinamičnog međunarodnog umjetničkog programa kroz više smjerova izložbi, 

kustoskih koncepcija, intervencija u javnom prostoru, međusektorskih umrežavanja, javnih akcija 
i programa, umjetničkih i kustoskih rezidencija i edukativnih radionica. Programom koji će 
istraživati načine i potencijale međusobnih djelovanja umjetnosti, arhitekture, povijesti umjetnosti, 
javnog prostora i zajednice u stvaranju znanja, kritičkog mišljenja, solidarnosti i humanosti, 
Umjetnički paviljon u Zagrebu pridonijet će razvoju Zagreba kao suvremenog europskog grada i 
važnog kulturnog središta. 

Uvidom u dostavljeni prijedlog i natječajnu dokumentaciju, utvrđeno je da gospođa Irena 
Bekić ispunjava uvjete iz članka 26. stavak 11. Zakona o muzejima za obavljanje poslova 
ravnateljice, te je gradonačelnik Grada Zagreba prihvatio prijedlog Upravnog vijeća Umjetničkog 
paviljona u Zagrebu i riješio kao u izreci ovog rješenja.



POUKA O PRAVNOM LIJEKU: 
Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu, 

Zagreb, Avenija Dubrovnik 6. i 8. u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja. 
Svi prijavljeni kandidati imaju sukladno članku 42. stavku 1. Zakona o ustanovama (Narodne 

novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) pravo pregledati natječajni materijal. 

GRADONAČELNIK 
GRADA ZAGREBA 

poe .pol. 
a 

a E 
> 

| 
&     

Dostaviti: 
Irena Bekić 
Jasminka Poklečki Stošić 
Leila Topić 
Ksenija Orelj 
David Lušičić 
Upravno vijeće Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Zagreb, Trg kralja Tomislava 22 
Tajništvo Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Zagreb, Trg kralja Tomislava 22 
Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, Zagreb, Draškovićeva 
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Pismohrana, ovdje 
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