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REPUBLIKA
HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska
županija
GRAD SPLIT
Gradsko vijeće
Odbor za izbor i imenovanja
KLASA: 612-01/15-01/104
URBROJ: 2181/01-02-02-15-6
Split, 18. sijećnja 2016. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA
SPLITA
nlr predsjednika gosp. Borisa Ćurkovića
-ovdje

PREDMET:

Prijedlog rješenja o razrješenju I imenovanju člana
Muzejskog vijeća Etnografskog muzeja Split

PRAVNI TEMELJ:

Članak
110/15
glasnik
46/13 -

STRUČNA OBRADA:

Ured Grada, Odsjek za rad Gradskog vijeća

NADLEŽNOST:

Gradsko vijeće

24. Zakona o muzejima ( "Narodne novine", broj
) i članak 36. Statuta grada Splita ("Službeni
Grada Splita", broj 17/09, 11110, 18/13, 39/13 i
pročišćeni tekst)

PROCJENA POTREBNIH
SREDSTAVA ZA
PROVOĐENJE AKTA:
IZVJESTITELJ:

Milan Blaževski, predsjednik Odbora za izbor i

imenovanja
Sukladno članku 48. stavku 2. Statuta Grada Splita ( "Službeni glasnik Grada
Splita", broj 17/09, 11/10, 18/13,39/13146/13
- pročišćeni tekst), Odbor Gradskoga
vijeća Grada Splita za izbor i imenovanja je na 34. sjednici, održanoj 18. siječnja
2016. godine, utvrdio Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Muzejskog
vijeća Etnografskog muzeja Split, te ga dostavlja Gradskome vijeću na raspravu I
odlučivanje.
PREDSJEDNIK

KLASA::
URBROJ:
Split,
Na temelju članka 24. Zakona o muzejima ("Narodne novine", broj 110/15 l i
članka 36. Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita", broj 17109,11/10,
18/13, 39/13 i 46/13 - pročiščeni tekst l, Gradsko vijeće Grada Splita na
_
sjednici, održanoj
2016. godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana Muzejskog vijeća
Etnografskog muzeja Split
I.

NIKŠA MORIĆ, razrješuje se dužnosti člana Muzejskog vijeća Etnografskog
muzeja Split.
II.

Dr, sc. RADOSLAV BUŽANČIĆ, imenuje se za člana Muzejskog vijeća
Etnografskog muzeja Split.
III.
Ovim Rješenjem mijenja se Rješenje o imenovanju članova Muzejskog vijeća
Etnografskog muzeja Split ( "Službeni glasnik grada Splita", broj 53/13 i 36/15 ).
IV.

Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom glasniku Grada Splita".

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća
Mr. sc. Boris Ćurković, dipl. iur.

Obrazloženje
Preporukama od 13. siječnja 2016. godine, Gradonačelnik Grada Splita
preporučio je Odboru za izbor i imenovanje razrješenje Nikše Morića dužnosti člana
Muzejskog vijeća na koju dužnost je imenovan Rješenjem Gradskoga vijeća
("Službeni glasnik Grada Splita", broj 36/15) i imenovanje dr. sc. Radoslava
Bužančiča na istu dužnost.
Napominjemo da je člankom 44. stavkom 2. novog Zakona o muzejima
("Narodne novine", broj 110/15 ) propisano da upravna viječa muzeja koja su
ustrojena prema odredbama Zakona o muzejima ( "Narodne novine", broj 142/98 i
65109 ) nastavljaju rad kao muzejska viječa prema odredbama novog Zakona.
Slijedom navedenog, Odbor za izbor i imenovanja, na 34. sjednici, održanoj
18. siječnja 2016. godine, utvrdio je Prijedlog rješenja o razrješenju Nikše Morića
dužnosti člana i imenovanje dr. sc. Radoslava Bužančiča za člana Muzejskog vijeća
Etnografskog muzeja Split.
Prijedlog rješenja se dostavlja Gradskome viječu na raspravu i donošenje

REPUBLIKA
HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADONAČELNIK
KLASA: 612-01/15-01/104
URBROJ: 2181/01-01-16-0004
Split, 12. siječnja 2016. godine

GRADSKOM VIJEĆU GRADA SPLITA
nfr predsjednika mr,sc. Borisa Ćurkovića, dipl.iur.
-ovdje-

PREDMET:

Razrješenje člana Upravnog vijeća Etnografskog muzeja
- preporuča se

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita (~Službeni glasnik Grada SplitaU broj
17109, 11/10, 18/13,39/13 i 46/13 - pročiščeni tekst), Gradonačelnik Grada Splita dana 12.
siječnja 2016. godine, donosi
ZAKLJUĆAK
Preporuča se Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Splita da

preporuči Gradskom vijeću Grada Splita da Nikšu Morića razriješi članstva u Upravnom
vijeću Etnografskog muzeja.

DqSTAVITI:

(1.fldboru za izbor i imenovanja, ovdje
2. Pismohrani, ovdje

REPUBLIKA
HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADONAČELNIK
KLASA: 612-01/15-01/104
URBROJ: 2181/01-01-16-0005
Split, 13. siječnja 2016. godine

GRADSKOM VIJEĆU GRADA SPLITA
nlr predsjednika mr.sc. Borisa Ćurkovića, dipl.iur.
-ovdje-

PREDMET:

Imenovanje člana Upravnog vijeća Etnografskog muzeja
- preporuča se

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita" broj
17/09, 11110, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Splita dana 13.
siječnja 2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
Preporuča se Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Splita da
preporuči Gradskom vijeću Grada Splita da se u Upravno vijeće Etnografskog

imenuje:

dr. se. Radoslav Bužančić.

DOSTAVITI:
\1ybdboru

za izbor

2. Pismohrani,

i imenovanja, ovdje

ovdje

muzeja

•

Radoslav Bužančić
Curicufum vitae

Radoslav Bužančić rođen je 1958. godine II Splitu gdje je završio Klasičnu
gimnaziju. Na Arhitektonskom
Fakultetu Sveučilišta II Zagrebu, diplomirao je
1983., magistrirao
1996. i doktorirao 2008. godine s tezom "Nikola Ivanov
Firentinac; arhitekt renesansne obnove Trogira koncem 15. stoljeća." Od 1984.
godine radi kao konzervator
II Splitu. Kao viši savjetnik
konzervator, bio je
voditelj odjela za istraživačko-dokumentacijski
rad, a 1999. godine postao je
voditelj splitskog odjela i donačelnik Konzervatorskog odjela II Splitu. Od 2006.
godine pročelnik je Konzervatorskog
odjela II Trogiru, a od 2010. pročelnik
Konzervatorskog odjela II Splitu. Dobitnik je više strukovnih nagrada i priznanja
za konzervatorski i znanstveni rad.
Vodio je konzervatorska
istraživanja i radove u Dalmaciji, od 1984. godine u
Splitu, Dubrovniku, Trogiru, Omišu i Vrgorcu, te na otocima Braču, Šolti, Hvaru,
Visu, Korčuli i Lastovu. Obavio je niz složenih zadataka na restauraciji spomenika
različitih stilova i razdoblja u Dalmaciji.
U dugogodišnjem
kozervatorskom
i istraživačkom
radu vodio je niz složenih
projekata, medu kojima se ističe obnova dijela Dioklecijanove rezidencije u
jugoistočnom kvadran.tu palače, otkriće srednjovjekovne
crkvice sv. Andrije de
fenestris i ubikacija kaštela vojvode Hrvoja Vukčića Hrvatinića na mjestu
samostana sv. Klare (danas Etnografski muzej).
Za istraživanja ranosrednjovjekovne
arhitekture
i skulpture, od restauracije
Gospe od Zvonika do Sv. Vida na Klisu, pronašao je epigrafske i skulptorske
ulomke oltarnih pregrada važne za razumijevanje
hrvatske povijesti poput
natpisa opata Firmina i njegovih žena Magi i Bite, te kliškog nalaza s prvim
spomenom hrvatske kraljice koji razrješava genealogiju hrvatskih vladara. Nalaz
reljefa s prikazom Krista upotpunjuje saznanja vezana uz čuveni plutej iz splitske
krstionice s prikazom hrvatskog kralja.
Na više znanstvenih
skupova izlagao je teme vezane uz arhitektonsku
problematiku
različitih
razdoblja
iznoseći
rezultate
svojih istraživanja.
Znanstvene članke i rasprave na temu povijesti arhitekture u Dalmaciji objavljuje
II domaćim
i stranim časopisima. Glavni urednik je časopisa Prilozi povijesti
umjetnosti u Dalmaciji od 2010. godine te Klesarstva j graditeljstva od 2009.
Pedagoškim radom bavi se od 1997. godine, danas II zvanju docenta. Na
Umjetničkoj akademiji u Dubrovniku predaje kolegij "Povijest arhitekture I. ilL",
a na Filozofskom fakultetu II Splitu II "Odabrana poglavlja iz srednjovjekovne
umjetnosti",

