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Na temelju odredbi članka 40. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 
127/19), članka 26.stavka 3. Zakona o muzejima („Narodne novine“ br. 61/18 i 98/19), članka 20. Statuta 
Muzeja Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“ br. 4/16,3/17 i 5/19) a u svezi sa člankom 26. 
Statuta Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“ br. 4/13, 9/13, 10/14, 1/18, 3/19 i 5/20) Gradsko 
vijeće Grada Trogira u predmetu imenovanja ravnatelja/ice Muzeja na 32. sjednici održanoj dana 09. ožujka 
2021.godine donijelo je 

Rješenje o imenovanju ravnateljice Muzeja grada Trogira 

1. dr.sc. FANI CELIO CEGA iz Trogira imenuje se za ravnateljicu Muzeja grada Trogira na vrijeme od 
4 godine . 

2. Ovo Rješenje postaje izvršno danom dostave Rješenja imenovanoj iz toč.1. ovog Rješenja.  

3. Međusobna prava i obveze ravnateljice i Muzeja grada Trogira urediti će se ugovorom o radu koji u 
ime Muzeja sklapa predsjednica Upravnog vijeća Muzeja grada Trogira .  

Obrazloženje 

Upravno vijeće Muzeja grada Trogira (u daljnjem tekstu: Muzej ) dana 18. siječnja 2021.godine donijelo je 
Odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Muzeja te je isti  objavljen dana 19. 
siječnja 2021.godine g. u „Slobodnoj Dalmaciji„ Split .Rok za podnošenje prijave bio je 15 dana od dana 
objave natječaja. 

U Natječaju su bili navedeni i uvjeti za imenovanje: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani 
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen 
studij, najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju, 
da se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge uvjete propisane 
Statutom Muzeja. Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na javni natječaj bilo je potrebno priložiti i 
odgovarajuće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te prijedlog četverogodišnjeg Programa rada Muzeja. 

Upravno vijeće Muzeja na sjednici održanoj dana 08.veljače 2021.godine otvorilo je pristiglu prijavu te 
utvrdilo da je na javni natječaj zaprimljena jedna pravodobna i uredna prijava od dr.sc.Fani Celio Cega koja 
u cijelosti ispunjavaju tražene uvijete iz natječaja. Dana 10.veljače 2021.godine svoje mišljenje nakon uvida 
u pristiglu prijavu dalo je Stručno vijeće Muzeja koje je jednoglasno podržalo imenovanje dr.sc.Fani Celio 
Cega za ravnateljicu Muzeja za razdoblje od 4 godine, budući je iz njenog Programa rada koji je predložila 
za naredno četverogodišnje razdoblje vidljivo da poznaje specifične probleme i potrebe Muzeja za koja nudi 
moguća rješenja . Temeljem istog upravno vijeće Muzeja uz podržani Plan rada podržaje da se dr.sc. Fani 
Celio Cega imenuje za ravnateljicu Muzeja. 

Toč.2. Rješenja temelji se na članku 133.stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 
br. 47/09) te se sukladno članku 77.a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-



pročišćeni tekst, 137/15 ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) protiv pojedinačnih akata predstavničkog tijela ne 
može izjaviti žalba već se može pokrenuti upravni spor. 

Sukladno iznijetom Gradsko vijeće Grada Trogira odlučilo je kao u dispozitivu . 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:  

Protiv ovog Rješenja ne može se izjaviti žalba ali se može podnijeti tužba Upravnom sudu u Splitu u roku od 
30 dana od primitka rješenja. 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
 Ante Piteša,ing. 


