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PREDMET: Odluka o razrješenju i imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Galerije 

izvorne umjetnosti Zlatar – prijedlog za donošenje 

 

Zbog korištenja rodiljnog dopusta Tihane Mendek, bacc.admin.publ., vršiteljice 

dužnosti ravnateljice Galerije izvorne umjetnosti Zlatar predlaže se Gradskom vijeću Grada 

Zlatara da donese odluku o razrješenju Tihane Mendek, bacc.admin.publ. dužnosti vršitelja 

dužnosti ravnatelja Galerije izvorne umjetnosti Zlatar. 

Isto tako sukladno ĉlanku 16. Statuta Galerije izvorne umjetnosti Zlatar (Broj 34/08 od 

1. 12. 2008.) predlaže se Gradskom vijeću Grada Zlatara imenovanje Božene Slunjski, dipl. 

uĉiteljice likovne kulture vršiteljicom dužnosti ravnateljice Galerije izvorne umjetnosti Zlatar. 

Primopredajom imovine Galerije izvorne umjetnosti Zlatar, koju ĉine prostor, 

sredstva, oprema, muzejska graĊa i dokumentacija, Tihana Mendek se razrješuje, a Božena 

Slunjski imenuje vršiteljem dužnosti ravnatelja Galerije izvorne umjetnosti Zlatar. 

Primopredaju imovine obavlja Povjerenstvo za primopredaju kojeg imenuje gradonaĉelnik, a 

o ĉemu se sastavlja zapisnik. 

Predlaže se donošenje akta u prilogu. 

 

 

                                                                                GRADONAĈELNICA 

                                                                            Jasenka Auguštan-Pentek, oec. 

 

  

 

 

 

 

 

Prilog: 

- Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Galerije 

izvorne umjetnosti Zlatar 

 

 



 Na temelju ĉlanka 16. Statuta Galerije izvorne umjetnosti Zlatar (Broj 34/08 od 1. 12. 

2008.) i ĉlanka 27. Statuta Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“  

br. 36a/13) Gradsko vijeće Grada Zlatara na _______ sjednici održanoj _______ 2018. god. 

donijelo je  

ODLUKU 

o razrješenju i imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja 

Galerije izvorne umjetnosti Zlatar 

 

1. Tihana Mendek, bacc.admin.publ., razrješuje se dužnosti vršitelja dužnosti ravnatelja 

Galerije izvorne umjetnosti Zlatar u trenutku primopredajom imovine Galerije izvorne 

umjetnosti Zlatar, koju ĉine prostor, sredstva, oprema, muzejska graĊa i 

dokumentacija. 

2. Božena Slunjski, dipl.uĉitelj likovne kulture imenuje se vršiteljem dužnosti ravnatelja 

Galerije izvorne umjetnosti Zlatar u trenutku primopredajom imovine Galerije izvorne 

umjetnosti Zlatar, koju ĉine prostor, sredstva, oprema, muzejska graĊa i 

dokumentacija. 

3. Povjerenstvo za primopredaju, kojeg imenuje gradonaĉelnik, dužno je izvršiti 

postupak primopredaje imovine navedene u toĉki 1. i 2. u roku od 30 dana od 

donošenja ovog Zakljuĉka, a o ĉemu se sastavlja zapisnik. 

4. Ova Odluka stupa na snagu dan nakon donošenja, a objavit će se u „Službenom 

glasniku Krapinsko-zagorske županije“. 
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                                                                                           PREDSJEDNIK 

                                                                               Krunoslav Klancir, dipl.ing.agr. 

 

DOSTAVITI: 

1. Galerija izvorne umjetnosti Zlatar 

2. Tihana Mendek,  

3. Božena Slunjski, 

4. Prilog zapisniku, 

5. Evidencija, 

6. Arhiva. 

 

 

 


