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Split, 20. siječnja 2016. godine
GRAD SPLIT
Gradsko vijeće Grada Splita
Obala kneza Branimira 17
21000 Split

I'REDMET:

HRVATSKI POMORSKI MUZEJ SPLIT
- Prijedlog za imenovanje ravnatelja - dostavlja se na postupanje-

Sukladno Članku 28. Stavku l. Zakona o muzejima (NN 110/15), dostavljamo Vam na daljnji
postupak:
- Zapisnik sa sjednice Muzejskog vijeća I1PMS-a održane dana ll. siječnja 2016. godine,
- Prijedlog Muzejskog vijeća za imenovanje ravnatelja Ilrvatskog pomorskog muzeja Split od
20. siječnja 2016. godine,
Mišljenje Stručnog vijeća IIrvatskog pomorskog muzeja Split II postupku izbora ravnatelja
IIPMS-a o pristiglim prijavama kandidata od 14. siječnja 2016. godine
Zapisnik sa Sjednice Muzejskog vijeća HPMS-a održ.anc 20. siječnja 2016. godine
Prijave na na~ečaj kandidata:
I. Ljubomir Radić
2. dr. sc. Danka Radić
3. Vedran Katavić
S poštovanjem.

S~_KrČU~7

Predsjednica Muzejskog vijeća:
dr.
Na znanje:
- Služba za kulturu. umjetnost i staru gradsku jezgru Grada Splita
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HRVATSKI POMORSKI
MUZE.I SPLIT
Glagoljaša 18
Tvrđava Gripe
21000 SPLIT
Split. Il. siječnja 2016. godine
ZAPISNIK
S 26. sjednice Muzejskog vijeća Hrvatskog pomorskog muzeja Split. odri..anc 1 t. siječnja
2016. godine II prostorijama Muzeja, s početkom II 13:30 sati.
Sjednici su nazočni:
dr. sc. Maja Krčum. predsjednica Muzejskog vijeća: Đani Krstičević, član Muzejskog vijeća;
Ana Ilinić, član Muzejskog vijeća: MiTja Lovrić, član Muzejskog vijeća iz reda stručnih
djelatnika, te Ljubomir Radić, član Muzejskog vijeća iz reda radnika.
Predložen je i usvojen sljedeći

DNEVNI RED
1. Prihvaćanje zapisnika sa sjednice održane 14. prosinca 2015. godine
2. Otvaranje pristiglih prijava na Javni natječaj za ravnatelja I Irvatskog pomorskog
muzeja Split

3. Razno
Predsjednica Muzejskog vijeća, dr. sc. Maja Krčum otvorila je Sjednicu.
Ad 1.)
Članovi Muzejskog vijeća jednoglasno
održane 14. prosinca 2015. godine.

su usvojili Zapisnik sa sjednice Muzejskog vijeća

Ad 2.)
Rosanda Ugrina, tajnica Muzeja, dostavila je Muzejskom vijeću prijave pristigle na Javni
natječaj za imenovanje ravnatelja Muzeja.
Muzejsko vijećl je konstatiralo da su na Javni natječaj jI'...a imenovanje ravnatelja Hrvatskog
pomorskog muzeja Split, objavljen u dnevnom listu "Slobodna Dalmacija" dana 21. prosinca
2015. godine, pristigle tri prijave. Sve tri prijave su sukladno odredbama natječaja pristigle u
zatvorenim omotnicama, stoga se pristupilo njihovom otvaranju i utvrđivanju pristigle
dokumentacije kandidata.
Sukladno Javnom natječaju, sva tri kandidata su priložila svu traženu dokumentaciju:
l. Prijava Ljubomira Radića Ur. broj 7/2016 sadr2:i:
prijava: prijava na Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Hrvatskog pomorskog muzeja
Split.
četverogodišnji program rada: Program rada Ilrvatski pomorski muzej Split /2016.-2019.1

životopis sa stručnim radnim i organizacijskim sposobnostima: životopis i dokument o
radnim, stručnim i organizacijskim sposobnostima,
dokaz o radnom stažu: original potvrda Ilrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Područne službe u Splitu. ispostave Trogir, od dana 21. prosinca 2015. godine, o podacima
evidentiranim II matičnoj evidenciji Ilrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
uvjerenje o nekažnjavanju: original uvjerenje o nekažnjavanju izdano 21. prosinca 2015.
godine od strane Općinskog suda u Splitu, stalne službe u Trogiru,
preslike dokaza o stručnoj spremi i domovnice: preslik diplome Sveučilišta u Zadru, od
dana 30. travnja 2005. godine, kao dokaz o stečenoj stručnoj spremi sedmog (Vllll)
stupnja i stjecanja stručnog naziva diplomiranog arheologa i profesora povijesti; preslik
domovnicc.
2. Prijava dr. sc. Danke Radić Ur. broj 1/2016 sadr2:i:
prijava: prijava na Javni na~iečaj za imenovanje ravnatelja od dana 28. prosinca 2015.
godine,
četverogodišnji program rada: Program rada Hrvatskog pomorskog muzeja Split u
sljedećem četverogodišnjem rdzdoblju,
životopis sa stručnim radnim i organizacijskim sposobnostima: životopis i bibliografija,
dokaz o radnom stažu: original potvrda o radnom stažu izdana od strane Muzeja grada
Trogira 28. prosinca 2015. godine,
uvjerenje o nekažnjavanju: original uvjerenje o nekažnjavanju izdano 28. prosinca 2015.
godine od strane Općinskog suda u Splitu, stalne službe u Trogiru,
preslike dokaza o stručnoj spremi i domovnice: preslik diplome Sveučilišta u zadru od
dana 28. rujna 2015. godine o stjecanju akademskog stupnja doktora znanosti iz područja
humanističkih znanosti, znanstvcnog polja povijesti, grane pomoćne povijesne znanosti;
preslik diplome Filozofskog fakulteta u 7....adru,Sveučilišta u Splitu. od dana 19. ožujka
1994. godine, kao dokaz o stečenoj stručnoj spremi sedmog (Villi) stupnja i stručnog
naziva profesora engleskog jezika i književnosti i diplomiranog povjesničam umjetnosti;
preslik diplome o 7aVTŠenom studiju za s~ecanje više stručne spreme i o stečenom
stručnom nazivu ekonomist, izdana od Sveučilišta u Splitu., Centra ekonomskih znanosti.
OOUR Ekonomski fakultet Split. SFRJ. 1. ožujka 1980. godine; preslik domovnice.
3. Prijava Vedrana Katavića Ur. broj 8/2016 sadrži:
prijava: prijava na Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Ilrvatskog pomorskog muzeja
Split,
četverogodišnji progmm mda: Prijedlog programa rada i razvoja Hrvatskog pomorskog
muzeja u Splitu.
životopis sa stručnim radnim i organizacijskim sposobnostima: životopis,
dokaz o radnom stažu: original potvrda llrvatskog zavoda :ta mirovinsko osiguranje.
Područne službe u Splitu. od dana 4. siječnja 2016. godine, o podacima evidentirani m u
matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
uvjerenje o nekažnjavanju: original uvjerenje o nekažnjavanju Općinskog suda u Splitu,
Ured predsjednika suda, izdano 29. prosinca 2015. godine,
preslike dokaza o stručnoj spremi i domovnice: preslik diplome Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu o završetku sveučilišnog dodiplomskog studija povijesti i
arheologije kao dokaz o stečenoj stručnoj spremi i stručnog naziva profesora povijesti
arheologije od dana 15. lipnja 20D1. godine; preslik domovnice.

2

Pored tražene dokumentacije, kandidati su u svojim prijavama dostavili i druge potvrdnice, a
koje dokazuju stručne, radne i organizacijske sposobnosti koji su sastavni dio ovoga
Zapisnika, a nalaze se u posebnom privitku ovom Zapisniku.
Muzejsko vijeće je utvrdilo da su svi kandidati dostavili traženu na~ečajnu dokumentaciju.
Tijekom uvida u dokumentaciju jedan od članova Muzejskog vijeća uočio je moguće
nesukladnosti koje se odnose na radni staž jednog od kandidata. Otvoreno je pitanje
udovoljava li kandidat uvjetima iz članka 28. Zakona o muzejima (NN 110/15). Predsjednica
Muzejskog vijeća se nije složila, ali se obve7..alazatražit mišljenje Pravne službe Grada Splita
te ukoliko bude nesukladnosti izvijestiit će članove Muzejskog vijeća.
Muzejsko vijeće smatra da prijave svih kandidata mogu ići u daljnju proceduru.
Muzejsko vijeće pristigle jc prijave dostavilo Stručnom vijeću Hrvatskog pomorskog muzeja
Split na uvid i davanje mišljenja.
Ad 3.)
Pod točkom razno nije bilo rasprave.
Predsjednica Muzejskog vijeća, dr. sc. Maja Krčum zaključila je sjednicu u 14:45 sati.

Zapisničar;

Rosan&ff"

Predsjednica Muzejskog vijeća HPMS
dr. sc. Maja Krčum

U privitku:
Popis ostale priložene dokumentacije prijavljenih
imenovanje ravnatelja Muzeja (2 stranice)
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kandidata

na Javni

natječaj
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Dostaviti:
članovima Muzejskog vijeća
- pismohrana HPMS
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HRVATSKI POMORSKI
MUZEJ SI'LIT
Glagoljaša 18
Tvrđava Gripe
21000 SPLIT
Split, 11. siječnja 2016. godine

- Privitak Zapisniku 26. sjednice MV -8 od dana ll. siječnja 2016. godine -

POPIS OSTALE PRILOŽENE DOKUMENTACIJE
PRIJAVLJENIII
KANDIDATA
NA ,IAVNI NA TJEČAJ ZA IMENOVANJE RA VNATEL,IA MUZEJA
objavljenog II dnevnom listu "Slobodna Dalmacija" dana 21. prosinca 2015. godine

Ljubomir Radić:
Pored tražene dokumentacije, dostavio je još:
- preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu za muzejsko stručno zvanje kustos. izdano
od strane Muzejskog dokumentacijskog centra, 17. lipnja 2009. godine,
- preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu za zanimanje učitelja povijesti, izdano od
strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Zavoda za školstvo Republike Hrvatske
dana 6. lipnja 2007. godine.
Dr. sc. Danka Radić:
Pored tražene dokumentacije, dostavila je još:
preporuka prof. dr. sc. Ive Babića,
- preslik rješenja Muzeja grada Trogira od dana 24. ožujka 1977. godine o primanju na rad
na radno mjesto službenika kao pripravnik s pola mdnog vremena,
preslik rješenja Muzeja grada Trogira od dana 30. siječnja 1978. godine o primanju na rad
na puno radno vrijeme za obavljanje administrativnih i financijsko-knjigovodstvenih
poslova,
preslik Certificate of attendance izdana od strane Hrvatskog udruženja profesora engleskog
jezika 1995. godine,
preslik svjedodžbe Centra za učenje stranih jezika Split od 23. siječnja 1991. godine o
položenom ispitu talijanskogjezika l. stupnja,
preslik svjedodžbe Centra za učenje stranih jezika Split od 19. lipnja 1991. godine o
položenom ispitu talijanskogjezika Il. stupnja,
preslik zahvalnice Društva Trogirana i prijatelja grada Trogira u Zagrebu od 3. kolovoza
200 l. godine,
preslik zahvalnice Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Glavnog stožera OS RH,
Hrvatskog vojnog Učilišta HRM "Petar Krešimir IV" Split od srpnja 1999. godine, preslik
zahvalnice Grada Trogira, Odbora ••Trogir u UNESCO",
preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu izdana od strane Muzejskog savjeta
Hrvatske-Komisije za polaganje stručnog ispita u muzejskoj struci pri Muzejskom
dokumentacionom centru II Zagrebu u prosincu 1994. godine,

\.
preslik rješenja Ministarstva kulture Republike Hrvatske o dodjeli zvanja višeg kustosa od
dana 14. srpnja 2006. godine,
preslik odluke Skupštine Ogranka Matice hrvatske II Trogiru o izboru za predsjednicu
Ogranka od dana 12. veljače 2013. godine,
preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu za turističke vodiče za dalmatinsku
makroregiju izdano od strane Fakulteta za vanjsku trgovinu - Zagreb, OOUR Više
ekonomske škole - Split od dana 18. svibnja 1977. godine,
preslik potvrde Muzejskog dokumentacijskog cenlra II Zagrebu od dana 23. prosinca 2003.,
za sudjelovanje II radu tečaja "Čuvanje muzejskih zbirki - Uvod II preventivnu zaštitu".
preslik potvrde o stručnom usavršavanju Agencije odgoj i obrazovanje od 1. i 2. ožujka
2007. godine.
preslik potvrde o sudjelovanju na 2. kongresu hrvatski b muzealaca. Muzeji i arbitektura u
Ilrvatskoj, izdane u listopadu 20 ll. godine od strane Hrvatskog muzejskog društva,
preslik potvrde o sudjelovanju na 3. kongresu muzealaca Hrvatske u Opatiji, izdane ll.
listopada 2014. godine od strane Hrvatskog muzejskog društva,
Vedran Katavić:
Pored tražene dokumentacije, dostavio je još:
preslik ugovora o radu s Osnovnom školom "Sućidar", 9. listopada 2002. godine,
preslik ugovora o radu s Osnovnom školom "Bol'" 8. studenog 2002. godine,
preslik ugovora o radu s Muzejom Slavonije na radno mjesto pripravnika za kustosa, dana
I. rujna 2003. godine,
preslik ugovora o radu na neodređeno vrijeme s tvrtkom Kaukal d.o.o. od dana 20. svibnja
2006. godine,
preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu za muzejsko stručno zvanje kustos. izdano
od strane Muzejskog dokumentacijskog centra, 7. lipnja 2005. godine,
- preslika autorskog ugovora pri arheološkim iskopavanjima s Pokrajinskim muzejom
Murska Sobota - Slovenija, (datum nije vidljiv),
preslik ugovora s Muzejom hrvatskih arheoloških spomenika II Splitu od dana 10. svibnja
2002. godine za zemljane radove na lokalitetu Balavan, Ostrog. Kaštel Lukšić,
preslik ugovora o autorskom djelu s Konzervatorskim odjelom u Splitu za nadzor nad
arheološkim istraživanjima na lokalitetu Koprivnu, od 1. kolovoza 2002. godine,
preslik ugovora o autorskom djelu s Konzervatorskim odjelom u Splitu 7.3 sudjelovanje u
nadzoru nad arheološkim istraživanjima na lokalitetu Vučevica od I. ožujka 2003. godine,
preslik ugovora o autorskom djelu s Konzervatorskim odjelom u Splitu za sudjelovanje u
nadzoru nad arheološkim istraživanjima na lokalitetu Sv. Kajo i Kliški put II okviru
projekta EKO - Kaštelanski zaljev od dana I. travnja 2003. godine.
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HRVATSKI POMORSKI
MUZE.I SPLIT
Glagoljaša 18
Tvrđava Gripe
21 000 SPLIT
Tel. 021/347.346
Fax 021/348.092
e.mail: hpmsriVhpms.hr

Split. 20. Siječnja 2016.godinc
GRAD SPLIT
Gradsko vijeće Grada Splita
Obala kneza Branimira 17
21 000 Split

Muzejsko vijeće llrvatskog pomorskog muzeja Split je sukladno Članku 28. Stavak I. Zakona
o muzejima (NN 110/15) i temeljem Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Hrvatskog
pomorskog muzeja Splito objavljenog dana 21. prosinca 2015. godine II dnevnom listu
••Slobodna Dalmacija", na svojoj Sjednici odr1.anoj 20. siječnja 2016. godine utvrdilo sljedeći
I'RI.IEIlLOG
za imenovanje ravnatelja/ice
Hrvatskog pomorskog muzeja Split
Muzejsko vijeće predlaže osnivaču Hrvatskog pomorskog muzeja Split, Gradu Splitu. dr. sc.
Danku Radić imenovati ravnateljicom Hrvatskog pomorskog muzeja Split na razdoblje od
iduće četiri godine. Danka Radić rodena je u Trogiru 15. ožujka 1957. Diplomirala je na
Filozofskom fakultetu u Zadru, 1993. godine, i stekla diplomu profesora engleskog jezika i
književnosti i diplomiranog povjesničara. Prethodno je završila i Višu ekonomsku školu
(1979.) te stekla zvanje ekonomist (turistički smjer). Godine 2015. je doktorirala na
znanstvenom studiju Povijest hrvatskog pomorstva na Filozofskom fakultctu u Zadru i stekla
zvanje doktora znanosti. Dr. sc. Danka Radić viša je kustosica Muzeja grada Trogira.
OBRAZLOŽENJE: Na natječaj 7.a ravnatelja/ravnateljicu Hrvatskog pomorskog muzeja koji
je objavljen u "Slobodnoj Dalmaciji". dana 21. prosinca 2015. godine. pristigle su tri prijave
sljedećih kandidata:
l. Ljubomir Radić;
2. dr. sc. Danka Radić;
3. Vedran Katavić.
Muzejsko vijeće Hrvatskog pomorskog muzeja utvrdilo je da su prijave svih prethodno
pobrojanih kandidata pravodobne. odnosno pristigle u propisanom roku. Pregledom pristigle
dokumentacije Muzejsko Vijeće utvrdilo je da je dokumentacija svih kandidata potpuna i
pravovaljana. Zaključeno je da sva tri kandidatalkinja ispunjavaju formalne uvjete natjcčaja.
Iz rada Muzejskog Vijeća se povukao Ljubomir Radić jer jc i jedan od kandidata, pa su

,
•
preostali članovi Muzejskog Vijeća detaljno proučili životopise i prijedloge programa rada i
razvoja muzeja svih prijavljenih kandidata.
Većinom glasova Muzejsko Vijeće Hrvatskog pomorskog muzeja Split (3 glasa ZA, I protiv,
a suzdržanih nije bilo) predlaže Gradskom vijeću Grada Splita za ravnateljicu Hrvatskog
pomorskog muzeja Split dr. sc. Danku Radić. Muzejsko Vijeće je većinom gla'iova odlučilo
podri..ati kandidaturu dr. sc. Danke Radić, predložiti Gradskom vijeću Grada Splita imenovati
je za r.lVnateljicu jer je njen prijedlog programa rada i razvoja Hrvatskog pomorskog muzeja
Split za četverogodišnje razdoblje ocijenjen kao cjelovit, jasan, realan, unosi novitete i II
potpunosti odgovara potrebama i zah~evima Hrvatskog pomorskog muzeja Split. Radi se o
osobi koja ima ideju II kojem bi se smjeru Hrvatski pomorski muzej Split trebao razvijati, što
je i vidljivo iz prob'fama rada koji u potpunosti odgovara zahtjevima suvremenog
muzeološkog poslanja.
Iz dostavljene dokumentacije kandidatkinja ima stručne, organizacijske i radne sposobnosti za
uspješno vodenje Hrvatskog pomorskog muzeja Split i ističu je pred ostalim kandidatima.
Ovaj Prijedlog dostavlja se Gradskom vijeću Grada Splita, predstavničkom
radi imenovanja ravnatelja Hrvatskog pomorskog muzeja Split.

tijelu osnivača,

~aj>_

Predsjednica Muzejskog vijeća:

•
,
HRVATSKI POMORSKI
MUZEJ SPLIT
Glagoljaša 18
Tvrđava Gripe
21 000 SPLIT
Split, 20. siječnja 2016. godine

ZAPISNIK
s 27. sjednice Muzejskog vijeća lIrvatskog pomorskog muzeja Split, održane 20. siječnja
2016. godine II prostorijama Muzeja. s početkom II 15:00 sati.
Sjednici su nazočni:
dr. sc. Maja Krčmn, predsjednica Muzejskog vijeća; Dani Krstičević. član Muzejskog vijeća;
Ana Hinić, član Muzejskog vijeća i Mirja Lovrić. član Muzejskog vijeća iz reda stručnih
djelatnika.

Predložen je i usvojen sljedeći
I>NEVNIRF:1l
1. Prihvaćanje zapisnika sa sjednice održane ll. siječnja 2016. godine
2. Utvrdivanje prijedloga za imenovanje ravnatelja Hrvatskog pomorskog muzeja Split

3. Razno

Ad. 1) Članovi Muzejskog vijeća jednoglasno su usvojili Zapisnik sa sjednice Muzejskog
vijeća odriane ll. siječnja 2016. godine.
Ad. 2) Sjednica Muzejskog vijeća nije odr}.ana kako je bilo dogovoreno, dana 15. siječnja
2016. godine, zbog bolesti Mirje Lovrić, člana Muzejskog vijeća iz reda stručnih djelatnika.
Naime, kako je ujedno i čjan Muzejskog vijeća iz reda radnika Ljubomir Radić, jedan od
prijavljenih kandidata na Javni natječaj. a koji takoder ne bi bio prisutan na Sjednici, odlučeno
je mspmvljati o novom terminu Sjednice po povratku članice Muzejskog vijeća s bolovanja.
Nastavno na Zapisnik sa 26. sjednice Muzejskog vijeća Hrvatskog pomorskog muzeja Split
odrane ll. siječnja 2016. godine, predsjednica Muzejskog vijeća dr. sc. Maja Krčum iznijela
je ostalim članovima Muzejskog vijeća mišljenje Pravne službe Službe za kulturu, umjetnost i
staru gmdsku jezgru Grada Splita kojom potvrđuje da nema zapreka II kandidaturi vezano za
radni staž kandidata.
Stručno vijeće HPMS-a je članovima Muzejskog vijeća dostavilo Mišljenje stručnog vijeca.
Stručno vijeće je dalo pozitivo mišljenje za kandidaturu Ljubomira Radića na sjednici
Stručnog vijeca odrl..anoj 12. siječnja 2016. godine.

•

zahtievima koje struka stavlja pred kandidate za odgovorno mjesto ravnatelja muzejskih
institucija tc ga je jednoglasno odlučilo eliminirali.

Stručno vijeće je izvršilo komparaciju programa kandidata Ljubomira Radića i Danke Radić
kako slijedi:
S obzirom na stalni postav, Stručno vijeće drži da su programski prijedlozi Danke Radić
prcopćeniti, budući da sc ne referiraju ciljano na karakteristike postojećeg postava, samim
time ne obraćaju na konkretne nedostatke niti donose rješenja za njihovo uklanjanje. Stručno
vijeće smatra da je stalni postav od prevelike važnosti za Muzej da bi bio dotaknut II samo
dvije rečenice, kako je slučaj s progmmom kandidatkinje Danke Radić. Razlog za površne i
generalizirajuće sugestije kandidatkinje Danke Radić, Vijeće vidi u činjenici da ista ne
poznaje muzejsku gradu. konceptualne, prostome i dimenzije postava te prirodu interakcije
postava s posjetiteljima - što su sve znanja koja se stječu isključivo višegodišnjim mdom u
ustanovi. U tom je pogledu kandidat Ljubomir Radić u nedostižnoj prednosti pred
kandidatkinjom Dankom Radić, što je vidljivo napose iz njegovog programa u kojem je
ponudio cjelovit pristup nadopuni interpretativnih i kontekstualnih kapaciteta postava, kao i
rješavanje uočenih prostornih te funkcionalnih nedostataka.
Stručno vijeće želi bitnima odrediti prijetnje koje su stalno prisutne u odnosu na fundus, kako
lizičke (sigurnosne,
ugroze atmosferilijama
te propadanjem)
tako i konceptualne
(problematika preseljenja Muzeja na lokacije koje uvjetima ne odgovaraju fundusu. te objave
o izlučivanju odredene muzejske grade). U tom je smislu kandidat Ljubomir Radić ponudio
sadr7..ajniju strategiju djelovanja budući da je dctcktirao koji su to dijelovi fundusa posebno
ugroženi, koji su prioriteti u nadolazećem četverogodišnjem razdoblju te koja je metodologija
kojom bi trebalo pristupiti ostvarenju 7.adanih ciljeva. za mzliku od njega, kandidatkinja
Danka Radić nije iznijela prijedloge koji se odnose na spomenute elemente muzejskog
funkcioniranja.
Stručno vijeće smatra da je kontekst Tvrđave Gripe vrlo bitna odrednica HPMS-a te stoga
treba obratiti pažnju na njenu interpretaciju u programima. Oba su kandidata prepoznala
potencijal interijera i eksterijera muzejskog prostora. predlažući proširenje postojećih
kapaciteta. koje Stručno vijeće ocjenjuje prikladnim. Dok kandidatkinja Danka Radić govori o
..korištenju višestrukih mogućnosti prostora HPMS-a" u kontekstu preobrazbe Muzeja kao
prostornog servisa Sveučilištu. kandidat Ljubomir Radić ističe potrebu za prostorom
namijenjenom povremenim izložbama, za poboljšanjem i povećanjem čuvaonice te za
polivalentnom dvoranom. Stručno vijeće prijedlog kandidatkinje Danke Radić ocjenjuje
nedovoljno preciznim jer ne deli nim koji bi se dijelovi prostora koristili za predložene
aktivnosti i na koji način. iz čega Vijeće naslućuje da kandidatkinja Danka Radić nije
upoznata s načinom funkcioniranja eksterijera Muzeja (odnos Tvrdave Gripe naspram
osnivača Muzeja, kao i međuodnosi institucija koje koriste Tvrđavu kao radni prostor).
Takoder. Stručno vijeće je uvjerenja da su osnovne muzejske djelatnosti (prikupljanje, zaštita
i prezentiranje muzejske grade) od primarnog interesa 7..austanovu te da budući ravnatelj mora
uložiti napore kako bi ostvario nužna poboljšanja u tim segmentima. a tek potom se može
pristupiti ostvarivanju dodatnih vrijednosti muzejske djelatnosti (koncerti, simpoziji,
kongresni turizam i slo). Stoga je Stručnom vijeću između dva razmatrana programa
dopušteno odrediti onaj kandidata Ljubomir Radić primjernijim sadašnjim okolnostima u
kojima Muzej djeluje i koje odreduju kako njegove mogućnosti tako i ograničenja.
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Muzej ne čini ravnatelj kao pojedinac. već ga čini tim muzejskih djelatnika. kako onih
stručnih tako i pomoćnih. Dohar timski rad, II kojem svi zaposlenici mogu ravnopravno
pridonositi napretku. sigurni da je njihov doprinos vrednovan. temelj je uspješnog rada svake
ustanove. U tom smislu Stručno vijeće izraŽ'.avanesklonost formuliranju programa II prvom
licu jednine, kakvim se koristi kandidatkinja Danka Radić, budući da se njime iz vida gubi
Va7..Jloslkolektivnog djelovanja. Imajući II vidu iznimnu kvalitetu međuljudskih odnosa i
timskog rada, koje je kandidat Ljubomir Radić uspostavio s kolegama II ustanovi, Stručno
vijeće izražava uvjerenje da bi njegovim imenovanjem na ravnateljsku funkciju Muzej
profitirao kroz poboljšanje efikasnosti i koordinacije rada.
Kandidatkinja Danka Radić ni u jednom se segmentu predloženog programa nije dotakla
restauratorske djelatnosti, koja je Muzeju prijeko potrebna. Kandidat Ljubomir Radić ovu je
potrebu ispravno dctektirao i predložio rad na njcnom obnavljanju pri ustanovi, odnosno
povećanju sredstava za istu u slučaju daljnjeg izostanka muzejske restauratorske radionice.
Po pitanju novih radnih mjesta. ukoliko se takva mogućnost otvori. Stručno vijeće može
ustvrditi da je kandidat Ljubomir Radić uočio i istakao važnost muzejskog pedagoga jer se
upravo to mjesto iskristaliziralo proteklih godina kao prijeko potrebno u muzejskoj
djelatnosti. dok Danka Radić nije istakla potrebu za takvim profilom djelatnika.
U pogledu informatizacije Muzeja. koju su oba kandidata navela u programima. Stručno
vijeće želi istaknuti činjenicu da Muzej nema informatičara, kao i da ustanova ne raspolaže
informatičkom opremom koja bi brojnošću i suvremenošću bila dostatna za uredno obavljanje
svakodnevnih poslova. Stručno vijeće stoga naglašava da pokretanju ambicioznih projekata
koji zahtijevaju informatičku opremljenost na visokoj razini poput "referentnog informatičkog
centra" kojeg predlaže kandidatkinja Danka Radić. moraju prcthoditi postupci rješavanja
poteškoća koje otežavaju poslovanje Muzeja. Bez nabave nedostajuće opreme, koja bi
omogućila stjecanje preduvjeta za realizaciju potencijalnih projekata, preuranjeno je govoriti
o opsežnim promjenama. Zbog toga Stručno vijeće u dotičnom segmentu drLi da je program
kandidata Ljubomira Radića bliži stvarnim mogućnostima i potrebama ustanove.
Stručno vijeće pozdravlja prijedlog otvaranja muzejske kafeterije, koju programski 7.astupaju
oba kandidata. Stručno vijeće, medutim, problematičnim drLi konstrukciju kandidatkinje
Danke Radić daje muzejska kafeterija mjesto za "ljubitelje kulture", kojom se sadržaj termina
..posjetitelji" ograničava na pojedinu društvenu skupinu. Muzej teži daleko većem. a to je
konstantno privlačenje novih vrsta posjetitelja, a osobito onih koje struka poznaje kao nepw,jetilelji. Stručno vijeće sc strogo protivi etabliranju HPMS-a kao mjesta u koje su
dobrodošli samo "ljubitelji kulture", što je potpuno pogrešna interpretacija suvremenog
muzeološkog poslanja.
Stručno vijeće prosuduje da sve potencijalne strateške promjene. poput prijedloga
kandidatkinje Danke Radić o osnivanju specijalizirane knjižare pri Muzeju te uključivanje
Muzeja u manifestaciju ..Splitsko ljeto"', trebaju podlagati analizi te odobrenju Stručnog te
Muzejskog vijeća. koja bi r37matrala dugoročne posljedice donošenja takvih odluka. tim više
što iste nisu elaborirane dostavljenim programom. Stručno vijeće čvrsto otklanja mogućnost
bilo kakvog odstupanja od Zakonom utvrdene procedure po kojoj navedena tijela
koordinirano djeluju u donošenju programa rada i razvoja ustanove.
Stručno vijeće konstantira da kandidat Ljubomir Radić nudi cjelovitiji pogled na stmtcšku.
financijsku i kadrovsku politiku ustanove te da je program istog upotpunjen ponudenim
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rješenjima s obrazloženjima metoda koje se planiraju implementirati II realizaciju iznesenih
ciljeva. Upravo jc to ono što izostaje II programu kandidatkinje Danke Radić, vidljivo
primjerice II navodima kandidatkinje o; prikupljanju mišljenja javnog mijenja. uspostavljanju
referentnog centra, pretvamnju muzeja II laboratorije Sveučilišta te prošireni dio škole, itd. Svi
ti programski prijedlozi, premda II perspektivi mogu poslužiti kao polazište za buduće
inicijative, nisu programom prikladno elaborirani kako bi se stekao uvid II objektivnost
realizacije takvih planova. Stručno vijeće smatra da program rada mom biti više od liste
planova. Bez predlaganja načina implementacije navedni planovi ostaju tek lista želja.
Vijeće naglašava da je u interesu Muzeja izabmti ravnatelja čije će razdoblje prilagodbe biti
minimalno, dakle onoga koji bez odlaganja može pokrenuti programske promjene nužne za
razvoj ustanove. Vijeće drži da po tom kriteriju prvenstvo bez sumnje pripada kandidatu
Ljubomiru Radiću.
Stručno vijeće je zaključilo kako su razlike izmedu analizirana dva programa uočljive te
značajne. Uzimajući u obzir sve navedeno, Stručno vijeće smatra da je temeljem iznesenog
programa kandidat Ljubomir Radić stekao komparativnu prednost nad kandidatkinjom
Dankom Radić.
Kao stručnjak u najboljim godinama, Ljubomir Radić u naponu životne snage već sada se
profilirao u izuzetnog p0711Uvateljapomorstva i pomorske prošlosti, ne samo Ilrvatske, nego i
šire. Upućen je u suvremena događanja te prati razvitak pomorske muzeologije kako u bližem
hrvatskom okružju, tako i u svijetu. Posebno je velika uloga Ljubomira Radića u
jedinstvenom poslu koji je u Hrvatskoj kao posebnoj disciplini započeo Hrvatski pomorski
muzej Split, a to je zaštita broda kao kulturnog dobra gdje je sakupio velika konzef\latorska
iskustva u najjačim pothvatima spašavanja broda. U kontaktu jc sa svim, i to ne samo
pomorskim muzejima II Hrvatskoj, već i šire. Stručno vijeće konstatira da kandidat Ljubomir
Radić nudi ejelovit pogled na stručna pitanja kao i na stratešku, financijsku i kadrovsku
politiku ustanove te da je program istog upotpunjen ponudenim rješenjima s obrazloženjima
metoda koje se planiraju implementirati u realizaciju iznesenih ciljeva. Imajući u vidu
dosadašnje iskustvo kao i iznimnu kvalitetu međuljudskih odnosa i timskog rada. koje je
kandidat Ljubomir Radić uspostavio s kolegama II ustanovi, Stručno vijeće izražava uvjerenje
da bi njegovim imenovanjem na ravnateljsku funkciju Muzej dobio pravu osobu na pravo
mjesto.

Stručno vijeće Hrvatskog pomQ skog muzeja Split:
l.
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2. Mirja Lovrić

4. Branka Despotllšić
5. Leo Garbin
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HRVATSKI POMORSKI
MUZEJ SPLIT
Glagoljaša )8
Tvrđava Gripe
21 000 SPLIT
Split. 14. siječnja 2016. godine

HRVATSKOG

MUZF_ISKO VI.JEĆE
POMORSKOG MUZEJA SPLIT
- ovdjeGRAD SPLIT
Gradsko vijeće
Obala kneza Branimira 17
21 000 Split

MIŠL.JEN.JE STRUČNOG VIJEĆA
HRVATSKOG POMORSKOG MUZEJA SPLIT
II postupku izbora ravnatelja l IIlMS-a o pristiglim prijavama kandidata

Nakon podrobne analize zaprimljenih prijava kandidata
- Ljubomira Radića.
- dr. sc. Danke Radić,
- Vedrana Katavića.
Stručno vijeće Hrvatskog pomorskog muzeja Split jednoglasno daje:
kandidatu Ljubomiru
Radiću pozitivno
Hrvatskog pomorskog muzeja Split.

mišljenje

za kandidaturu

na mjesto ravnatelja

Obrazloženje
Kandidaturi Vedrana Katavića Stručno vijeće pristupa imajući pred očima Zakon o muzejima
gdje II Članku 28. Stavak I. stoji: " ... pet godina rada u muzei,'koj djelalnosti ... ". Naime,
kandidat Vedmn Katavić ima dvije godine i osam mjeseci radnog staža u muzejskoj struci.
Stručno vijeće je, takoder, uočilo kako je program Vedrana Katavića datiran II srpnju 2015.
godine. Neovisno o tim eliminatomim činjenicama, Stručno vijeće je proučilo i program
Vedmna Katavića, za kojeg drži da je manjkav u svim promatranim segmentima. Sad~ino
gledajući. program nije napisan kao četverogodišnji plan, kako je to Zakonom propisano, već
kao nesustavno povezan niz ideja, u spajanju kojih je autor često nedosljedan. kontradiktoran i
površan. Program je II biti povijesni pregled razvoja Muzeja, i to kompilacija neautoriziranog
preuzimanja teksta stručnog članka drugog autora, a bez kritičke opreme teksta koju zah~eva
ovakav postupak. Navodi, dakle, ne nude konkretne, utemeljene i elaborimne prijedloge za
budućnost I1PMS-a, što je primarna zadaća četverogodišnjeg programa rada. Stručno vijeće
stoga smatra da program Vedrana Katavića fonnom i sadrl.ajem ne udovoljava osnovnim
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Muzejsko vijeće je pregledalo sve pristigle prijave i Mišljenje stručnog vijeća, stavilo
na raspravu tc nakon toga predsjednica Muzejskog vijeća otvorila je javno glasovanje redom
za sve kandidate.
Ljubomir Radić:
l glas ZA;
3 glasa PROTIV;
suzdržanih nema.
Vedran Katavić:
O glasova ZA;
4 glasova PROTIV;
suzdržanih nema.
dr. sc. Danka Radić:
3 glasa ZA;
1 glas PROTIV;
suzdrLanih nema.

Muzejsko vijeće Muzeja predlaže Gradskom vijeću Grada Splita, dr. sc. Danku Radić
imenovati ravnateljicom Hrvatskog pomorskog muzeja Split uz sljedeće obrazloženje:
Dr. sc. Danka Radić svojim životopisom, dosadašnjim mdom i Programom rada Hrvatskog
pomorskog muzeja pokazuje potpuno razumijevanje suvremene funkcije i poslanja muzeja.
Svojim brojnim i inovativnim idejama daje značajan doprinos muzeološkom poslanju kojim
želi muzej znatno okrenuti javnosti i tako ukazati da muzej nije samo mjesto gdje se nalaze
pojedine zbirke ili programi već mjesto koje će doprinositi kvaliteti života.
Kao voditeljica brojnih muzejskih zbirki, a u skladu s muzejskim poslanjem, prepoznaje
važnost proširenja, nadopune i uređenja stalnog postava Muzeja kojim sc treba više založiti za
pomorsku povijest grada Splita, njegove okolice i cijele isočnojadranske obale. Muzejski
postav žcli učiniti aktivnim i komunikativnim a uz to jasnim i preglednim. Novim sadri..ajima
u knjii.arilsuvenimici nastojat će doprinijeti pomorskoj i zavičajnoj povijesti i kulturnoj
baštini grada Splita. Raditi će na infonllatizaciji ustanove i digitalizaciji grade iz zbirki kako
bi je učinila dostupnom javnosti i korisnicima. Zalagat će se kroz radionice da Hrvatski
pomorski muzej bude .,prošireni dio škole" odnosno učionica/laboratorij iz predmeta povijesti
(naglasak na pomorstvo), zemljopisa, likovnog odgoja i književnosti. Edukacijom. vodeći
računa o građi muzeja, obraća se svima a posebno osjetljivijim skupinama.
Prepoznala je potencijal interijera i eksterijera muzejskog prostora. Ona Muzej vidi i kao
interdisciplinarni centar za razmjenu informacija, znanja,spoznaja., kao i multimedijski centar
za umjetnost, kulturu i kultumuakciju. Muzej je za nju mjesto trajnog i kontinuiranog javnog
okupljanja,edukacije i informacije, zabave i ugode te ga namjerava kao takvog koncipirati
iznutra i izvana.
U svom programu dr. sc. Danka Radić ističe kako će nastojati postići veću sinergiju unutar
samog muzeja u većoj koordinaciji djelatnosti i doprinosa svih djelatnika na zajedničkim
projektima. Nastojat će Ilrvatski pomorski muzej, nizom aktivnosti (video projekcije, posteri
II hotelima ... ), uključiti intezivnije u sadda grada Splita posebno sadržaj turističke ponude.
Uspostavljanjem i jačanjem suradnje s medunarodnim organizacijama i fondovima koji su
kompatibilni s interesima i djelatnošću IIrvatskog pomorskog muzeja smatra da može
osigurati
dopunske
izvore
Jinanciranja
pored
redovitih
izvora
financiranja
i
sponzorstava/donacija.
Suradnja s međunarodnim organizacijama kao i prijava Ilrvatski
pomorski muzej na natječaje Europske unije za programe u kulturi ili interregionaIne projekte
svakako je vodi do značajnog zalaganja u ostvarivanju nadopune stručnog/odgovarajućeg
kadra Hrvatskog pomorskog muzeja kao i na stručno usavršavanje djelatnika muzeja.
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Muzejsko vijeće smatra da radno iskustvo (stručno i organizacijsko), stupanj obrazovanja i
prijedlog Programa rada, koji II potpunosti odgovara zah~evima suvremenog muzeološkog
poslanja, ističu kandidatkinju dr. sc. Danku Radić pred ostalim kandidatima.
Ad. 3) Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave.
Sjednica je završila

II

16:25 sati.

Za:~
R~Ft

Predsjednica Muzejskog vijeća HPMS
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Dostaviti:
- članovima Muzejskog vijeća
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