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REPUBLIKA
HRVATSKA
Split5ko--dalmatinska
županija
GRAD SPLIT
Gradsko vijeće
Odbor za izbor i imenovanja
KLASA: 080-01115-02115
URBROJ: 2181/01-02-02-15-6
Split, 22. rujna 2015. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
"Ir predsjednika gosp. Borisa Ćurkovića
- ovdje-

PREDMET: Prijedlog za imenovanje ravnatelja Hrvatskog
pomorskog muzeja Split ~daje se mišljenje

Sukladno članku 65. Poslovnika Gradskog vijeea Grada Splita ( ~Službeni glasnik
Grada Splita", broj 26/15), na 31. sjednici održanoj 22. rujna 2015. godine, Odbor za izbor i
imenovanje donio je slijedeće mišljenje:
Daje se pozitivno mišljenje o prijedlogu Upravnog vijeća Hrvatskog pomorskog
muzeja Split za imenovanje Vedrana Katavića za ravnatelja ustanove koji je Upravno vijeće
utvrdilo na sjednici održanoj dana 13. srpnja 2015. godine.

PREDSJEDNIK

ODBORA

Milan Blaževski

Na znanje:
1. Arhivi, ovdje

•

KLASA:
URBROJ:
Split,

Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o muzejima (.Narodne novine", broj 142198 i
65/09) i članka 36. Statuta Grada Splita (.Službeni glasnik Grada Splita", broj 17/09,
11/10, 16/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst l, Gradsko vijete Grada Splita na
_
sjednici, održanoj
2015. godine. donosi

RJEŠENJE
o imenovanju ravnatelja
Hrvatskog pomorskog muzeja Split

I.
VEDRAN KATAVIĆ,
vrijeme od četiri godine.

imenuje se ravnateljem Hrvatskog pomorskog muzeja Split

na

II.
Ovo Rješenje će biti objavljeno u .Službenom

glasniku Grada Splita~.

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

REPUBLIKA
HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADONAČELNIK

KLASA: 080-01115-02/00015
URBROJ: 2181/01-01-15-04
Split, 16. rujna 2015. godine

GRADSKOM VIJEĆU GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr. sc. Borisa Ćurkovića, dipl. iur.
~ovdje-

PREDMET:

Prijedlog za imenovanje ravnatelja Hrvatskog pomorskog muzeja Split
- daje se mišljenje

Na temelju članka
17/09, 11110, 18/13, 39/13
rujna 2015. godine, daje
pomorskog muzeja Split da

52. Statuta Grada Splita (nSlužbeni glasnik Grada SplitaU broj
i 46/13 - pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Splita, dana 16.
pozitivno mišljenje na prijedlog Upravnog vijeća Hrvatskog
se za ravnatelja Muzeja imenuje Vedran Katavić.

DOSTAVITI:

(1pdSjekU

za rad Gradskog vijeća, ovdje
2. Odboru za izbor i imenovanja Grada Splita, ovdje
3. Arhivi, ovdje

REPUBLIKA
HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska
županija
GRAD SPLIT
Gradsko vijeće
PREDSJEDNIK
KLASA: 080-01115-02115
URBROJ: 2181101-02-01-15-3
Split, 14. rujna 2015. godine

GRADONAČELNIK
OVDJE

Sukladno članku 65. stavku 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Splita
( "Službeni glasnik Grada Splita", broj 26115 l, u prilogu dostavljam prijedlog za
imenovanje gospodina Vedrana Katavića za ravnatelja Hrvatskog pomorskog
muzeja Split kojeg je utvrdilo Upravno vijeće na 20. sjednici održanoj 13. srpnja
2015. godine radi davanja mišljenja Gradskom vijeću Grada Splita.

Mr.

Na znanje:
1. Odsjeku za pravno normativne poslove gradonačelnika,

2. Odboru za izbor i imenovanja, ovdje
3. Arhivi, ovdje

ovdje

HRVATSKI POMORSKI
MUZEJ SPLIT
Glagoljaša 18
Tvrđava Gripe
21000 SPLIT

S.
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Tel. 021/347-346
Fax 021/348-092
e-mail: hpmsrmhpms.hr
Split, 13. srpnja 2015. godine
GRAD SPLIT
Gradsko vijeće Grada Splita
Obala kncz.a Branimira 17
21 000 Split

PREDMET:

HRVATSKI POMORSKI MUZEJ SPLlT
- Prijedlog :l.a imenovanje ravnatelja - dostavlja se na postupanje -

Sukladno članku 27. stavku 2. i članku 28. Zakona o muzejima ("Narodne novine" br. 142/98,
65109), dostavljamo Vam na daljnji postupak:

- Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća HPMS-a održane dana 13. srpnja 2015. godine.
- Prijedlog Upravnog vijeća za imenovanje ravnatelja Hrvatskog pomorskog muzeja Split od
13. srpnja 2015, godine,
- Zapisnik Stručnog vijeća HPMS-a od dana 10. srpnja 20IS.godine,
- Rješenje o imenovanju Komisije za poslove li svezi javnog natječaja za imenovanje
ravnatelja Hrvatskog pomorskog muzeja Split od 23. lipnja 2015. godine (u daljnjem
tekstu Povjerenstvo za zaprimanje prijava na natječaj),
Zapisnik o zaprimljenim prijavama na natječaj za f'dvnatclja od 9. srpnja 2015. godine.
Prijave na natječaj kandidata:
l. mr. sc. Vinko Tarbušković
2. mr. sc. Stjepan Lozo
3. Vedran Katavić
4. Marijan Čipčić
S poštovanjem,

Predsjednica Upravnog vijeća:
dr. sc. Maja Krčum

O(}(}A~
Na znanje:
- Služba za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru Grada Splita
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HRVATSKI POMORSKI
Glagolja,a 18
Tvrđava Gripe
21 000 SPLIT

MUZE.I SI'L1T

Split. 13. srpoja 2015. godine

ZAPISNIK
s 20. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog pomorskog muzeja Split, odr1.ane 13. srpnja 2015.
godine II prostorijama Muzeja, s početkom II 09:00 sati. Sjednici su nazočni: dr. sc. Maja
Krčum, predsjednica Upravnog vijeća; Ana I linić. članica vijeća; Dani Krstičević, član vijeća;
Milja Lovrić, član vijeća te Ljubomir Radić, član vijeća. Sjednicu je otvorila dr. sc. Maja
Krčum. predsjednica Upravnog vijeća.
Predložen je i usvojen sljedeći

DNEVNI RED
I. Prihvaćanje zapisnika sa sjednice odr7..aJlc10. lipnja 2015. godine;
2. Utvrdivanje prijedloga za imenovanje ravnatelja Ilrvatskog pomorskog muzeja Split;

3. Razno.
Ad. l) Članovi Upravnog vijeća jednogla<;no su usvojili Zapisnik sa sjednice Upravnog
vijeća odr1.ane 10. lipnja 2015. godine.
Ad. 2) Mr. sc. Stjepan Lozo, ravnatelj Muzeja. je pozdravio prisutne i kratko infomlirao
članove Upravnog vijL"Ćao njegovim provedenim konzultacijama li pravnicima VC7.anOza rok
podnošenja prijave za Natječaj. Isti je rekao daje, po mišljenju osoba s kojim se konzultirao,
krajnji rok za podnošenje prijava na natječaj 4.07.2015. te da taj podatak treba imati u vidu.
Dr. sc. Maja Krčum, predsjednica Upravnog vijeća. jc takoder skrenula pažnju da je dobila
od strane savjetodavne - pravne službe grada Splita, 19.06.2015. e-mail. kojeg jc pročitala a u
kojem je istaknuto da je kraj Natječaja 6.07.2015. i kako treba još pričekati tri dana za
mogućnost zamolbi koje mogu pristići putem pU-a tc nakon tog termina zakazati sjednicu
Upravnog vijeća. Predsjednica Upravnog vijeća je također istaknula da temeljem e-maila koji
je dostavljen svim članovima Upravnog vijeća (10.07.2015.) a sadrli zapisnik rada Stručnog
povjerenstva Muzeja u kojem sc ponovno spominje problematika vezana za datum završetka
Natječaja dodatno kontaktirala pročelnika za kulturu grada Splita dr. sc. Sinišu Kuku.
Pročelnik je dostavio uoči sjednice Upravnog vijeća SMS poruku Predsjednici Upravnog
vijeća kojom ističe da je sve uredu po članku 81. ZUP-a te da Upravno vijeće može 13.07.
2015. iZ\Tšiti izbor kandidata temeljem Natječaja. Predsjednica je poruku pročitala
nazočnima.
Nakon toga mr. sc. Stjepan Lozo je napustio sjednicu.
Upravno vijeće je raspravljalo o krajnjem roku 7.3prijavu i prihvatilo 6. srpnja 2015. godine.

•
•
I

Upravno vijeće pregledalo je ZAPISNIK o zaprimljenim prijavama na na~cčaj za ravnatelja
od strane Povjerenstva za zaprimanje prijava na natječaj za ravnatelja Muzeja (9.07.2015.).
Povjerenstvo II sastavu: Uranka Despotušić (kustos), Ljubomir Radić (kustos i član Upravnog
vijeća) Rosanda Ugrina (tajnica) je ustvrdilo kako su sveukupno na natječaj pristigle četiri
prijave i to:
- mr. sc. Vinka Tarbuškovića (s poštanskim žigom od 2. srpnja 2015. g.),
- mr. sc. Stjepana Loze (predao osobno 3. srpnja 2015. g.).
- Vedrana Katavića (predao osobno 6. srpnja 2015. g.),
- Marijana Čipčića (s poštanskim žigom od 6. srpnja 2015. g.).
Upravno vijeće pregledalo je ZAPISNIK sa sjednice Stručnog vijeća Hrvatskog pomorskog
muzeja koja je odrlana 10.07.2015 .. Prema predmetnom Zapisniku prijave koje udovoljavaju
uvjetima su prijave mr. sc. Stjepana Loze i Vedrana Katavića. Stručno vijeće HlVatskog
pomorskog muzeja Split je javnim glasovanjem, jednoglasno, dalo pozitivno mišljenje
kandidaturi mr. sc. Stjepana Loze za ravnatelja u narednom četverogodišnjem razdoblju.
Predsjednica dr. sc. Maja Krčum. Đani Krstičcvić i Ana Ilinić prcgledali su sve
pristigle prijave i ustvrdili da su prijave Stjepana Loze i Vedrana Katavića valjane.
Predsjednica Upravnog vijcća je nakon poziva za raspravu, koje nije bilo, otvorila
javno glasovanje za prijavu mr. sc. Stjepana Loze te je rezultat glasanja:
2 glasa ZA;
3 glasa PROTIV;
suzdri..anih nema.
Predsjednica Upravnog
Katavića:
3 glasa ZA;
2 gla,a PROTIV;
suzdri.anih nema.

vijeća Je otvorila Javno gla<;ovanje za prijavu

Vedrana

Upravno vijeće Muzeja predlaže Gradskom vijeću Grada Splita, Vedrana Katavića imenovati
ravnateljem Hrvatskog pomorskog muzeja Split.
Ad.3)

Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave.

Sjednica je 7.3vTšilau 10:55 sati.

Zapisničar:
Rosan~

Predsjednica Upravnog vijeća HPMS
dr. sc. Maja Krčum

~{M\lu
~~;~s~~~~~i~~~
~_g~~~~_~~_~~~g
vijeća:
...
.....o..-V
A ~all L,me..
~
-:;,----------~=----:::>-------M ITJa ovnc
Ljubomir Radić --------- -~~{--~--------

Dostaviti:
- članovima Upravnog vijeća
- pismohrana IIPMS
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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: hpms@hpms.hr
Split, 13. srpnja 2015. godine
GRAD SPLIT
Gradsko vijeće Grada Splita
Obala kncz.a Branimira 17
21 000 Split
PRI.lEDLOG
za imenovanje ravnatelja
Ilrvat.<;kogpomorskog muzeja Split
Upravno vijeće Hrvatskog pomorskog muzeja Split je sukladno članku 27. Stavku 2. i
članku 28. Zakona o muzejima ("'Narodne novine" br. 142/98, 65/09), i temeljem javnog
natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatskog pomorskog muzeja Split objavljenog
dana 19. lipnja 2015. godine II dnevnom listu "Slobodna Dalmacija", na svojoj sjednici
održanoj 13. srpnja 2015. godine utvrdilo slijedeći Prijedlog:
I.
Upravno vijeće predlaže osnivaču Hrvatskog pomorskog muzeja Split, Gradu Splitu. Vedrana
Katavića imenovati ravnateljem Hrvatskog pomorskog muzjea Split na razdoblje od iduće
četiri godine.
II.
Prijedlog iz točke I. utvrđen je glasovanjem od strane Upravnog vijeća Hrvatskog pomorskog
muzeja Split na sjednici održanoj 13. srpnja 2015. godine.; 3 gla <>aZA, 2 glasa PROTIV,
suzdržanih nije bilo.
III.
Ovaj Prijedlog dostavlja se Gradskom vijeću Grada Splita. predstavničkom
radi imenovanja ravnatelja Hrvatskog pomorskog muzeja Split.

tijelu osnivača.

Predsjednica Upravnog vijeća:
dr. sc. Maja Krčgm .-

(fuJ\" ({1

HRVATSKI I'OMORSKI
I\IUZF.J SPLIT
Glagolja\a 1R
Tvrđava Gripe
21 000 SPLIT
Split, 10. ,rpoja 2015. godioe
- ovdje-

ZAPISNIK
sa sjednice Stručnog vijeća Hrvatskog pomorskog muzeja Split odri..ane đana 10. srpnja 2015.
godine s početkom II 10.30 sati.
Sjednici su nazočni članovi Stručnog vijeća: mr.sc. Stjepan Lozo, viši kustos; mr. sc. Gordana
Tudor, muzejski savjetnik; Mirja Lovrić, viši kustos; Ljubomir Radić, kustos; Leo Garbin,
muzejski tehničar; Branka Despolušić. kustos.
Ostali nazočni; Rosanda Ugrina. tajnica
Predložen je i usvojen sljedeći
DNEVN J RED
l. Mišljenje Stručnog vijeća

II postupku

izbora ravnatelja Hrvatskog pomorskog muzeja Split

Ravnatelj Muzeja mr. sc. Stjepan Lozo otvorio je sjednicu Stručnog vijeća i dao na glasovanje
Dnevni red. Dnevni red je usvojen jednoglasno.
Ad.l) Povjerenstvo za zaprimanje prijava na natječaj za ravnatelja Hrvatskog pomorskog
muzeja Split koje su činili Branka Despotušić, kustos; Ljubomir Radić. kustos; Rosanda
Ugrina, tajnica dostavilo je Stručnom vijeću Zapisnik o zaprimljenim prijavama na natječaj 7.3
ravnatelja.
Stručno vijeće je konstatiralo da su na javni natječaj za imenovanje ravnatelja Hrvatskog
pomorskog muzeja Split, objavljen u dnevnom listu "Slobodna Dalmacija" dana 19. lipnja
2015. godine. pristigle četiri prijave.
Članica Stručnog vijeća Milja Lovrić uputila je pitanje članovima Povjerenstva za zaprimanje
prijava na na~ečaj za ravnatelja IIrvatskog pomorskog muzeja Split koji je dan prvi dan
na~ečaja, a koji posljednji dan do kojeg se primaju prijave. Povjerenstvo jc mišljenja kako je
4. srpnja krajnji rok, no temeljem sugestije djelatnika Službe za kulturu Grada Splita da je
krajnji rok 6. srpnja prijave su zaprimane i s tim datumom.
za riječ se javio član Stručnog vijeća Stjepan Lozo koji je mišljenja da je krajnji rok 4. srpnja,
no predlaže da se uzmu u razmatranje i zamolbe s nadnevkom 6. srpnja. S obzirom dajejedna
od pristiglih prijava na natječaj njegova, član Stručnog vijeća Stjepan Lozo se povlači sa
sjednice.

I

Kako bi obavili dodatne konzultacije oko rokova Natječaja članovi Stručnog vijeća su odlučili
uzeti stanku.
Sjednicaje zbog stanke prekinuta

II

11.15 sati.

Na<;tavak sjednice nakon stanke uslijedio je u 12.00 sali.
1
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Ljubomir Radić, član Povjerenstva 7..a zaprimanje prijava na natječaj za ravnatelja Hrvatskog
pomorskog muzeja Split, obrazlaže utvrđeno tijekom stanke. U tekstu na~ečaja stoji: "Rok za
podnošenje prijava je 15 dana od đana objave natječa:ja." Prvi dan natječaja uzima se 19.
lipnja 2015. godine, dakle petak. U Zaknnu o parničnom postupku (NN br. 53/91, 91/92,
112/99,88/01,117/03,88/05,02/07,84/08,123/08,
57/11,148/11,25/13,89/14;
Članak 112.
i Ćlanak 113.) te Zakonu o obveznim odnosima (NN br. 35/05) razvidno je kako se za prvi
dan natječaja uzima prvi idući dan nakon objave. Blagdani i neradni dani nemaju utjecaja na
početak roka, nego samo utječu na završetak roka. Ukoliko natječaj završava II subotu koja je
neradni dan natječaj završava protekom ponedjeljka. Natječaj llPMS-a završava II subotu 4.
srpnja 2015. godine, dakle dan koji je za Muzej radni, no 7.a tajništvo Muzeja je nerađan.
Budući da time nastaje prijepor oko krajnjeg roka, to Stručno vijeće smatra kako se o
spomenutoj problematici treba odrediti i Upravno vijeće.
Stručno vijeće je odredilo kako će razmatrati sve četiri prijave.
Utvrdeno je kako je prijava mr. sc. Vinka Tarbuškovića dostavljena s poštanskim žigom od 2.
srpnja 2015. godine. Takoder je utvrdeno kako je prijava mr. sc. Stjepana Loze dostavljena
osobno 3. srpnja 2015. godine. Dvije su prijave dostavljene 6. srpnja 2015. godine: prijava
Marijana Čipčića pristigla je poštom kao preporučena pošiljka s poštanskim žigom od 6.
srpnja 2015. godine, a svoju je prijavu Vcdran Katavić dostavio osobno 6. srpnja 2015.
godine.
Utvrdeno je da prijave mr. sc. Vinka Tarhuškovića i Marijana Čipčića ne udovoljavaju
uvjetima natječaja temeljem Članka 28. 7...akona o muzcjima, odnosno da nisu istaknuti i
priznati stručnjaci na području kulture s najmanje deset godina rada u kulturi.
Prijave koje udovoljavaju uvjetima su one mr. sc. Stjepana Loze i Vedrana Katavića. ukoliko
sc smatra da je dokumentacija gospodina Katavića prcdana u valjanom 7.akonskom roku. jer
ju je isti uručio na porti Muzeja 6. srpnja.
Iz prijave mr. sc. Stjepana Loze razvidno je kako je riječ o kandidatu s dugogodišnjim
iskustvom u kulturi. a napose u pomorskom muzealstvu. RealizinlO je niz uspješnih projekata;
od izložbenih djelatnosti. izdavaštva sve do izgradnje i pozicioniranja Hrvatskog pomorskog
muzeja Split, na kulturnoj mapi Republike Hrvatske. Nadalje riječ je o priznatom stručnjaku
na području zaštite plovila kao kulturnog dob~ a ujedno je prvi koji je pokrenuo i realizirao
za.<;titubroda kao kulturnog dobra. Pored spomenutog pokretač je i niza aktualnih projekata
poput 7.aštite i spašavanja povijesnog broda "Istranka", a čija realizacija umnogome ovisi o
njegovim stručnim sposobnostima kao eksperta za pomorsku baštinu.
Druga valjana prijava po mišljenju Stručnog vijeća je ona Vedrana Katavića. Na temelju
natječajne dokumentacije može se zaključiti kako je riječ o kandidatu koji je na početku
karijere radio dvije godine kao muzealac. no potom se ostvaruje II privatnoj tvrtci kojoj je
glavna djelatnost arheologija. Arheologija je medutim. u poslanju Hrvatskog pomorskog
muzeja Split. kao javne ustanove, samo mali segment koji štoviše obrađuje jedan djelatnik
arheološke struke.
Stručno vijeće Hrvatskog pomorskog muzeja Split je javnim gla<;ovanjem, jednoglasno.
odlučilo dati pozitivno mišljenje kandidaturi mr. sc. Stjepana Loze za ravnatelja u narednom
četverogodišnjem razdoblju.
Sjednica je završila u 13.15 sati.
'ničar:
~.

Rosa.
~
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HRVATSKI POMORSKI
MUZEJ SPLIT
Glagoljaša 18
Tvrđava Gripe
21 000 SPLIT
Tel. 021/347-346
Fax 021/348-092
e-mail: hpms@hpms.hr

Split, 23. lipnja 2015. godine

- ovdje-

Ravnatelj Hrvatskog pomorskog muzeja Split, mr. sc. Stjepan Lozo, s nadnevkom od 23.
lipnja 2015. godine donosi sljedeće

RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za poslove
Hrvatskog pomorskog muzeja Split.

II sveZI

Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja

Komisija je dužna zaprimiti pristigle prijave kandidata, urudžbirati ih II protokol Muzeja te
ustvrditi zadovoljavaju li iste uvjetima javnog natječaja objavljenog II listu "Slobodna
Dalmacija" 19. lipnja 2015. godine.
Komisija se imenuje II sastavu:
- Ljubomir Radić, kustos
- Branka Despotušić, kustos
- Rosanda Ugrina, tajnik - voditelj općih poslova

HRVA:KI:jJ

Ravnatelj:

POMORSKI .~Stjel\an Lozo
MUZE] .
. ~ \ I.>-..'----

SPLIT

~

IIRVATSKI POMORSKI
MUZE.I SPLIT
Glagoljaša 18
Tvrđava Gripe
21000 Split
Split, 9. srpnja 2015. godine
- ovdje-

ZAPISNIK
o zaprimljenim prijavama na natječaj za ravnatelja

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Hrvatskog pomorskog muzeja Split objavljen je II
dnevnom listu "Slobodna Dalmacija" dana 19. lipnja 2015. godine. Rok za podnošenje prijava
natječaj istekao je 6. srpnja 2015. godine.
Povjerenstvo za zaprimanje prijava na natječaj za ravnatelja Hrvatskog pomorskog muzeja
Split ustvrdilo je kako su do zaključno 9. srpnja 2015. godine na natječaj pristigle četiri
7.3

prijave i lo:
- mr. sc. Vinka Tarhuškovića (s poštanskim žigom od 2. srpnja 2015. godine).
- mr. sc. Stjepana Loze (predao osobno 3. srpnja 2015. godine),
- Vedrana Katavića (predao osobno 6. srpnja 2015. godine),
- Marijana Čipčića (s poštanskim žigom od 6. srpnja 2015. godine).
Povjerenstvo je ustvrdilo kako su prijave zaprimljene u propisanom roku za JX>dnošenje
prijava i da sadrže sljedeće dokumente:
1. Prijava mr. sc. Vinka Tarbuškovića sadrži:
- životopis s popisom objavljenih stručnih i znanstvenih radova.
- presliku diplome Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zadru kao dokaz o stečenoj stručnoj
spremi sedmog (Villi) stupnja i stručnog naziva profesora povijesti i diplomiranog arheologa,
- potvrdu Sveučilišta u Zadru o završenom poslijediplomskom sveučilišnom znanstvenom
studiju "Arheologija istočnog Jadrana" kao dokaz o stečenom akademskom stupnju magistra
znanosti iz područja humanističkih 7J1anosti. znanstvenog polja arheologije, grane antičke
arheologije.
- ovjereni prijepis domovnice,
- potvrdu ravnateljice Osnovne škole .,Jelsa'" kao dokaz o radnom iskustvu u prosvjeti,
- potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje područne službe u Splitu, ispostave
Hvar kao dokaz o radnom iskustvu u prosvjeti,
- uvjerenje o nekažnjavanju izdano od Općinskog suda u Splitu, stalne službe II Starom
Gradu.
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2. Prijava mr. sc. Stiepana Loze sadrži:
- prljavu,
- životopis,
- podatke o stručnim. mdnim i organizacijskim sposobnostima.,
- potvrdu tajništva Hrvatskog pomorskog muzeja Split kao dokaz o radnom stažu u Muzeju.
- presliku diplome Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao dokaz o stečenoj stručnoj
spremi sedmog (VillI) stupnja i stručnog naziva profesora povijesti,
- presliku diplome Sveučilišta u Zadru o završenom poslijediplomskom znanstvenom studiju
kao dokaz o stečenom akademskom stupnju magistra znanosti iz područja humanističkih
znanosti znanstvenog polja povijesti, grane nacionalne povijesti,
- presliku uvjerenja Muzejskog dokumentacijskog centra u Zagrebu o položenom stručnom
ispitu 7.8 muzejsko stručno zvanje kustosa.,
- presliku rješenja Ministra kulture o stjecanju zvanja višeg kustosa.
3. Prijava Vedrana Katavića saddi:
- prljavu,
- životopis.
- presliku 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 i arheologije,
- presliku domovnice,
- presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za kustosa,
- potvrdu Hrvatskog 7.llvoda za mirovinsko osiguranje područne službe u Splitu kao dokaz o
mdnom iskustvu,
- preslik ugovora o radu s Osnovnom školom ..Sućidar'"
- preslik ugovora o radu s Osnovnom školom ..Bol",
- preslik ugovora o radu s Muzejom Slavonije,
- preslik ugovora o radu s tvrtkom Kaukal d.o.o.,
- preslik uvjerenja o nekažnjavanju Općinskog suda u Splitu,
- prijedlog programa rada i razvoja Hrvatskog pomorskog muzeja u Splitu.
4. Prijava Marijana Čipčića saddi:
- pnjava.,
- životopis,
- domovnicu.
- uvjerenje o nckažnjavanju Općinskog suda u Splitu.
- ovjcreni preslik diplome Sveučilišta u Zadru kao dokaz o stečenoj stručnoj spremi i stručni
naziv profesor povijesti i diplomirani arheolog,
- potvrda Filozofskog fakulteta u Splitu o upisu na poslijediplomski doktorski studij,
- potvrdu humanitarne organizacije International Medical Corps,
- potvrdu tvrtke Exploro d.o.o. uz obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta.,
- potvrda i preporuka Društva prijatelja kulturne b~tine Split, u potpisu dr. sc. Stanislava
Piplovića
- preporuka prof. dr. sc. Aleksandra Jaki~ dekana Filozofskog fakulteta u Splitu,
2

•
- preporuka
- preporuka
- preporuka
- preporuka
- plan rada.

Gorana Golovka, intendanta HNK Split,
Alijane Vukšić, direktorice Turističke zajednice grada Splita,
Stanka Balića, prof., općinskog načelnika općine Dugopolje,
Davida Alarcona, direktora financija International Medical Corps,

Povjerenstvo za zaprimanje prijava na natječaj za ravnatelja:

Rosand~a,

tajnica

Dostaviti:
- pismohrana Hrvatskog pomorskog muzeja Split
- Stručno vijeće Hrvatskog pomorskog muzeja Split
- Upravno vijeće Hrvatskog pomorskog muzeja Split

3

Vedran Katavić
Fra luje Maruna 1

21000 Split
Mob: 091 538 4115
Split, 03.07.2015.
Hrvatski pomorski muzej Split
Glagoljaša 18
"21000 Split

Poštovani,
budući svojim kvalifikacijama

i radnim iskustvom na području kulture udovoljavam

uvjete

javnog natječaja raspisanog 19. 06. 2015 g. u Slobodnoj Dalmaciji, od strane Upravnog vijeća
Hrvatskog pomorskog
potrebnu dokumentaciju
Informacije

muzeja, sukladno članku 28. Zakona o muzejima

dostavljam

Vam

za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatskog pomorskog muzeja Split.

o mom obrazovanju i radnom iskustvu prilažem u životopisu kao i niže

navedenim prilozima.

S štovanjem,
Vedran Katavić

t"f...o""r' \Q,L\~
Prilozi:
Životopis
Preslik diplome
Dokaz o državljanstvu

RH

Preslik potvrde o položenom stručnom ispitu za kustosa
Potvrda o radnom iskustvu
Preslik ugovora o radu
Preslik uvjerenja Općinskog suda o nekažnjavanju
Prijedlog programa rada i razvoja muzeja za slijedeće četverogodišnje

razdoblje

OSOBNE

RADNO

INFORMACIJE

MJESTO

NA KOJE SE

PRIJAVLJUJETE

Vedran Katavić

fl

Fra Luje Maruna

e

+385915384115

eJ

vedran@kaukal.hr

1, 21000 Split (Croatia)

Ravnatelj Hrvatskog pomorskog muzeja Split

ZVANJE
RADNO

ISKUSTVO

2010512006-sada

li

Direktor, diplomirani arheolog
Kaukal d.o.o., Split (Croatia)
Na radnom mjestu direktora specijalizirane tvrtke za arheološka istraživanja, obavljam upravne,
organizacijske
i administrativne poslove tvrtke koja, ovisno o ugovorenim poslovnim zahljevima.
prosječno

broji oko 25 zaposlenika.

Prilikom gotovo desetogodišnjeg

tvrtke iSkljUčivo su ostvarivani arheološkom djelatnošću,
investicija, bespovratnih poticajnih sredstava i europskih

uspješnog

poslovanja,

prihodi

financirajući se putem javne nabave, privatnih
fondova. Tijekom poslovanja na radnom

mjestu direktora tvrtke, obavio sam brojne kO{}(dinacijske sastanke s djelatnicima i poslovnim
partnerima, a ostvarena je i među institucionalna poslovna i znanstveno stručna suradnja.

Kao voditelj ili zamjenik
istraživanjima

voditelja

i rekognosciranjima

i Ban stručnog tima. sudjelovao
provedenima

sam na brojnim arheološkim

na raznim područjima

Republike

provedbe istih, obavljao sam primamu i stručnu obradu pokretnih arheoloških
'zvještaja, konzervatorskih
studija i elaborata utjecaja na kulturnu baš~nu_

Hrvatske.

Prilikom

nalaza j izradu stručnih

U ciljU očuvanja j dokumentiranja
pokretnih i nepokretnih kultumih dobara, vršio sam izradu
fotografske, video i nacrtne arheološke dokumentacije
koristeći suvremenu digitalnu tehnologiju.
Rezultati rada tvrtke publicirani su u stručnim izdanjima.
prezentirani j putem i izložbenih djelatnos~.

a u suradnji s lokalnim muzejima

javnosti

su

01109I2oo3-19105J2CXJ6Kustos arheolog
Muzej Slavonije

Osijek. Osijek (Croatia)

Pripravnitki
stai odradio sam sudjelujući u inventiranju i reviziji mUZejskih predmeta, an~Ckog pododjela MSa, koristeći program m++. Kroz muzejsku djelatnost obavijao sam struCna vodstva te kao
jedan od autora sudjelovao u izložbenoj djelatnosti. Također sam kao zamjenik vodilelja sudjelovao
suslavnim j zaštitnim ameološkim istraiivanjima,
o čemu sam redovno izvještavao u obavijestima
hrvatskog artleološkog društva, Ciji sam dugogodišnji Clan.

1112002-1212002 Profesor povijesti
Osnovna

škola Bol, Split (Croa~a)

Kao zamjena

;'.

učitelja povijes~, provodio sam nastavni

plan i program

osnovnoškolskog

obrazovanja.

plan j program

osnovnoškolskog

obrazovanja.

1012002-1212002 Profesor povijesti
Osnovna

škola Sućidar, Split (Croatia)

Kao zamjena

:';.'

:~

učitelja povijesti, provodio

sam nastavni

u

., ,.

OBRAZOVANJE I
OSPOSOBUAVANJE

______

,

.

.

B

2008-sada
Filozofski

fakullet,

Poslijediplomski

1993-2001

SveuCiIiste u Zagrebu
doktorski

Profesor povijesti j arheologije
Fđozofski fakultet.

1988-1992

studij arheologije

u Zagrebu

Sveučilište

Srednja stručna sprema

za odgoj i obrazovanje

Centar

u prometu,

Split

n

OSOBNE VJE$TlNE
Materinskijezik

Hrvatski

Ostali jezici

RAZUMIJEVANJE

, GOVOR

PISANJE

--------,-SluSanje

Crtanje

B2

B2

Engleski

Govorna interakdja

B2

Supr.,.••AIl2- P~tnil<- 8112. Samosla~li kaisn'k - Cll2lswsni
Zajedni&i

Komunikacijske

vještine

; Govorna produkCIja ~

---,---~----

B2

~------Bl

konsl1lk

euf0p5kl re!erenlni okvir za jeZike

lijekom godina rada kao direktor i voditelj istraživanja, vrSio sam poslovnu korespondenciju i
sudjelovao sam na brojnim koordinacijskim
sastancima s predstavnicima
investitora, poslovnim
partnerima, medijima, nadleinim
dfŽavnim j lokalnim službama i institucijama. Uspješni stručni i
poslovni rezultati tvrtke ostvareni
osobnosti i različitosti.

Organizaojske

f rukovoditeljske
vještine

Na mjestu direktora

su uigranim timovima

tvrtke i voditelja arheoloških

istraživanja,

međuljudske

provodio

odnose j uvažavajući

sam niz organizacijskih

poslovanja. Putem javnog nadmetanja, privatnih investicija, poticajnih sredstava i europskih
omogućio sam tvrtki s većim brojem stručnih djelatnika uspješno dugogodišnje poslovanje.
Obzirom

na opseg ugovorenih

poslova tvrtka je zapošljavala

i organizirana sva potrebna oprema,
zakona o zaštiti i sigurnosti na radu.

.•

poštujući

pl"eko 50 djelatnika,

sredstva i alal za provedbu

ugovorenih

vještine

UspjeSno dugogOdišnje tržišno poslovanje postignuto je ispunjavanjem
ugovornih
unutar pl"edviđenih financijskih sredstava te poštujući propise i standarde struke .

Računalne

vještine

Microsoft

Office

Poznavanje

Vozačka

dozvola

I

B, BE

Interneta

znanje o programima

graflČkog oblikovanja

(photoShop,

kOjima su osigurana

poslova. uz provedbe

Poslovne

Osnovno

faza
fondova

AutoCad ....)

obveza i rokova,

..

r;C:;o ••

~I.

\~ ' ..••
•-1-.

~:~

REPUBLIKA

'

HRVATSKA

SVEUČILIŠTE

U ZAGREBU

FILOZOFSKI

FAKULTET

DIPLOMA
o

ZAVRŠETKU

SVEUČILIŠNOGA

DODIPLOMSKOG

STUDIJA

VEDRAN KATAVIĆ
rođen 26. lipnja 1974.

II

Splitu, Republika

Hrvatska,

završio je 17. svibnja 2001. na Filozofskom fakultetu
sveučilišnoga

POVIJESTI
II

Filozofski

program

d()rlipJom~kog sludija

I ARHEOLOGIJE

trajanju od osam semestara.

fakultet utvrduje da je VEDRAN

KATAVIĆ

položio sve propisane ispite i udovoljio svim obvezama jz programa

sveučilišnoga dodiplomskog studija i stekao visoku stručnu spremu
i stručni naziv

PROFESOR
POVIJESTI

I ARHEOLOGIJE

i sva prava koja mu pripadaju po propisima.

Broj: 20403/01
U Zagrebu, 15. lipnja 2001.
DE~

Prof. dr.

5'.

NEVEN BUDAK

I
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REPUBLIKA HRVATSKA

1..

M

,

,i
,l

\

,
I _
VEDRAN KATAVIC
kojom se dokazuje

da je

I,

,

(ime i prezime)

36293152006

!

l

26.06.1974.

OIB

rođen __

-

_

: (dan,

mjese<. godina)

SPLIT, REPUBLIKA HRVATSKA

,

.•,

I

u
(mjesto, dri:ava)

's prebivalištem

u

,I

---_----

__

- __

,

(driava ;rrijcsto. adresa)

•

\.

!

,. .,

-,

HRVATSKI DRZAV[JANIN
I
Podaci o državljanstvu
_______

~~\:ffj
su u

knjigu ~ržavJjana Maličnog

I

-_-------_-,_--

SPLIT

nastr.

.

područja

000163

______________

,,

matičnog

ureda

00070061.1'

!

pod red. br.

I

•.

l

Sadržaj isprave verificirao matičar; JOSKO VIS IĆ. dana 26.06.2015.
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MUZEJSKI
DOKUMENTACIJSKI CENTAR
ZAGREB

Oslobođeno

plaćanja

pristojbi po članku 7.

Zakona o Upravnim p~slojbama (~Narodne
novine ••, br. 8196., 95197., 131/97.

Na osnovi Zakona o muzejima

(»Narodne novine".

j

163/03)

br. 142198.) i Pravilnika o
,

polaganju strućnin ispita u muzejskoj struci (,.Narodne novine •••br. 56/03) ~rvatsko muzejsko
vijeće - Povjerensfvo za polaganje stručnih Ispita u muzejskoj struci pri Muzejskom
dokumentacijskom centru u Zagrebu
izdaje:

UVJERENJE
O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU

'-~-.-- ,-.~_._ _, _VEDRAN
,._-_.-., ..
_--.- KATAVIĆ
.. -.,.,------ .. ...•_, ---.-.•.._-. __ .,.••._ ..•-. -~---_.
__ •..
,.-

,

_-,

,

MuzejSlavonijeOsijek
•

0

pOlagaO'\je

••

•

••••

oo

_

dana •

.......-.-

••••••

_ •• -

oo

' ••••••••

.

".,_.(;;;;Z;~;u;;;;;;;u.;.:;;;ćirj.-~~~~;ir......•_ .......•.
---~."- ...._ .._._.•_.

... .._9~_'-!..9..?~J!P.~j~
...?.9.9.~..._ .._•.. strućni.ispit

----- -_ __ __KUSTOS.

pred Ispitnim povjerenstvom -

~_._.

za muzejsko stručno zvanje:

_._
..__

__ .._._. .__
. ..

Povjerenstvo za polaganje struenih ispita djelatnika muzejske

struke pri Muzejskom dokumentacijskom centru u Zagrebu.

Prema ocjeni Ispitnog povjerenstva .__.ve<.!f.9.1l..~~y"j'~--j:m;;r",;'z;;;;;';i"_"_'''_''

._'_'

POIOŽiO.t,je stručni ispit s uspjehom.

U Zagrebu.QL.J!P.Dj~..... ~_ ..__._.__..__20 .._...0.5.,

Predsjednik Ispitnog poyjerenstva
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HRVATSKI ZAVOD ZA
MIROVlrjSKO OS[GURANJE
PODRUCNA SLUZBA U SPLITU
KLASA: 034-04/15-03/6
URBROJ: 341-18-05/8.15-35758
MJESTO I DATUM: SPLIT, 26.06.2015.

Na temelju članka 159. i 160. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine",

br. 47/09.) j članka 107. slavka 2. Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne

novine", br. 157/13.) izdaje se

POTVRDA
o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje:
IME

VEDRAN

PREZIME

KATAVIĆ

DATUM ROĐENJA

26.06.1974.

DRžAVLJANSTVO

HRVATSKO

OSOBNI BROJ

03465924620
36293152006

DIB

Prijave na mirovinsko osiguranje u razdoblju kako slijedi:

R.b.

Poslodavac I obveznik
doprinosa
KATAVIĆ VANJA KUĆANSTVO

1.

,.

MilE

BUDAKA 1, 21000 SPLIT

018:07674508707
REGOS: 3126416575_
OSNOVNA

Osnova
osIguranja

Prestanak

osiguranja

osiguranja

21.02.2001.

24.02.2001.

09.10.2002.

20.12.2002.

(broj sali

Stvarna
stručna

Potrebna
stručna

dnevno)

sprema

sprema

7.0

SSS

NKV

SPLIT

4.0

VSS

VSS

SPLIT

Radno vrijeme

Općina radaJ
prebivališta

Ugovor o radu
sklopljen na:

Trajanje

st.aža

osiguranja

RADNI ODNOS
KOD FIZIĆKE

OOg COm 04d

OSOBE

$KOLA SUĆIDAR SPLIT

SUĆIDAR BB, 21000 SPLIT

RADNI ODNOS KOD

018: 67671410088

PRAVNE OSOBE

REG08:

Početak

3126087909

t.':."
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Poslodavac
R.b.

I obveznik

osiguranja

osiguranja

doprinosa
OSNOVNA

Početak

Osnova

Prestanak
osiguranja

Radno vrijeme

Stvarna

Potrebna

(broj sati

stručna

stručna

dnevno)

sprema

sprema

Općina rada!
prebivališta

Ugovor o radu

Trajanje

sklopljen

osiguranja

na:

staža

~KOLA BOL ZAST.

BUĆEVIĆ DAVOR
HRVATSKIH

3.

ISELJENIKA

10, 21000

RADNI ODNOS KOD

05.11.2002.

27.12.2002.

1.8

VSS

VSS

SPLIT

01,09.2003,

19.05.2006.

8.0

VSS

VSS

OSIJEK

8.0

VSS

VSS

SPLIT

PRAVNE OSOBE

SPLIT
OIS: 87834332400
REGOB: 3126003446

••

MUZEJ SLAVONIJE

OSIJEK

TRG S. TROJSTVA

6, 31000

OSIJEK

RADNI ODNOS KOD
PRAVNE OSOBE

DIB: 45589739612

029 D8m 19d

REGOB: 3060003355
KAUKAL D.O.O.ZAST.VEDRAN
KATAVIĆ

S.

FRA LUJE MARUNA

1,21000 SPLIT

018:02971544196
REGOB: 3126517750

Potvrda sadrži podatke evidentirane

RADNI ODNOS KOD

20.05.2006.

radnj odnos na

PRAVNE OSOBE

u bazama podataka

Hrvatskog

zavoda za mirovinsko

osiguranje

u trenutku

neodređeno

Izdavanja potvrde.

OVLASTENI

fl!5

i

i.

RADNIK

~~ i'lil~

Potvrda je oslobođena od plaćanja pristojbe.
Podatak o radnom odnosu na određeno/neodređeno

vrijeme prikazuje se za razdoblja staževa nakon kolovoza 2005.

U nazivu 'Poslodavac I obveznik doprinosa" prikazuje se posljednji naziv koji je obveznik-poslodavac

u baze podataka HZMO-a evidentirao prijavama o promjeni podataka,

u skladu s provedenom promjenom u odgovarajućem registru.
Napomena: U ukupno trajanje mirovinskog staža nije uračunat mirovinski staž za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa, staž osiguranja s nepunim radnim
vremenom, slaž osiguranja s povećanim trajanjem, staž osiguranja ostvaren po osnovi isplaćenog drugog dohotka i obavljanja druge djelatnosti, poseban staž i mirovinski

OIB: 36293152006

21 3

staž ostvaren sudjelovanjem

u Domovinskom ratu. U trajanje staža osiguranja nije se moglo uračunati razdoblje kod poslodavca/obveznika

doprinosa ako nije evidentiran

datum prestanka osig]Jranja. Za navedena razdoblja provedena u osiguranju trajanje mirovinskog staža utvrdit će se pri ostvarivanju prava iz mirovinskog osiguranja.

DIB: 36293152006
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UGOVOR O RADU
n S u. e IDA

sklopljc-n između Osnovne lkole
zastupa ravnatelj

Vlade

iz Splita

Drap;un

n n

iz Split.."l

koju

i VEDHANA
KATAVIĆA

(u daljem tekstu: poslodavac)

(u daljem tekstu: zaposlenik)

l.
.Zapo.slcnil:::" obavljati poslove

učitelja povi jesti
-~~~~===------~-----

II.

,!

S obavljanjem ugovorenih poslova zapos1en.il::lc L'l.početidana

09.listopada

2002.

godine

IlL
Z:tposlenil:: će obavljati ugovorene poslove II 'jedil:tu poslodavca

;U

Splitu

IV.
Ovaj ugovor s1d.apase n.a odredeno vrijeme do

j

zbora

kandidata

po og) asu

v.
ZaposlenU:: će raditi II punom-nepunom :radnom vremenu od
20 - -~ta tjedno. Ugovorne strane uglavljuju da tt raspored
radnog vremena zapo.s.1enI1:autvrditi poslodavac II U1adu,~ Zakonom o osnovnom n:olstvu. provedbcnimpropisima donesenim
prema odredbama tog mona igodišnjem planu i programu rada poslodavca.
VL

Ugovorne strane ug1.avljujuda z.aposlenii: ima pravo na &tanl:u, dnevni odmor, tjedni odmor, godišnj:: odmor i plaćeni dopust
prema odredbama Pravi.1.nil:ao radu.

!

VIL

Poslodavaesc obvezuje da će :tapos.len.il:uobračunavati iisplaćivati osnovnu pla.ću idodatke: na plaću prema Za.l::onuoplatama
službenika i namjcltcni1:.a. u javnim uu1hama. provedbenim prop.i!iim.adonesenim prema odredbama Ug mona i kolektivnom
ugovoru Kojise primjenjuje na zapouen.ike Ucscovnomlkol&tvu.
Ugovorne strane uglavljuju da tc oadoknada plaće i druge novčane nadok:nade zaposIc.ni1:aodređuju i isplaĆUjupod uvjetima j u
visini od.redenim zakonom, Pnvilnil:om o ra~u ikoleld:ivnim ugovorom iz ~tavb 1. ove t.oč1:.c.
VIII.
Ugovorne s:trane 'll 'llg1a.s.neda pOslodavac mOže ovaj ugovor redovito otkazatL U dllČ.lju redovitog othz.a ovoga ugovora,
ugovorne s~e
'u l:Ugla.meda II pododavca vrije:&monsld otkazni rok, a da za uposlenika iznosi ~
dana.

lX.

Ovij' ugovor sklop!jenje
primjerak.
U

SDJ

itn

II

.dana

četiri (4) istovjet:n.aprimjeru

og.10 2002

Z:1posleni1::

_fubm.c'

U~~,,!lAM

od kojih poslodavae zadržava tri (3) primjeru,

a uposlenik jedan (l)

KLASA:602-0212002-0IJ
URBROJ:2181 44-2002J

175
I

4

Ma!.br. 525

UGOVOR O
sk10pljen izmedu

Osoovce

Skol~ " Bol"

u Splitu, Hrvatsbh iseljenika 10,

Davor Bučević,prof. (u daljem tt:ksru: p0s1othl\'ac)

.

RADU

Vedran Katavić

koju Z'lStupa

ravnatelj Škole

iz Splita, Fra LujeMarU1UJ

J.

i

(u daljem tekstu: radnik.ea)

vss,

p,.ofpmijesti

iorheologlj(', hez S!nlcnog ispita, Ogodina radnog staia.
I.

R.adnik-ca će obavljati poslove učilelja povtjfIDi.
ll.
S obavljanjem ugovorenih poslova radnik- ea će započeti

08.11.2002,

godine.

Ill.
Radnik-ea će obavljati ugovorene poslove u sjedištu poslodavca u Splitu., Hrvatslab iseljenika 10,

IV.
Ovaj se ugovor sklapa na odrcđl';Io vrijeme

godine 2002.103.

do povralka na ,.ad odsutnog S,.đana Tojčića, a nqjduie do kraja školsh!

V.
Radnik-ea će raditi II nepunom
radnom vremenu od 9 sati tjedno. Ugovorne strane uglavljuju da će raspored radnog
vremena rJ.dniku utvrditi poslodavac u skladu s važeĆi!ll z:akonom ,provedbenim propisima donesenim prema ođredbarna
tog zakona i godišnjem planu i programu rada posloda\'"ca.

VJ.
Ugovorne strane uglavljuju da radnik ima pravo na stanl"U, dnevni odmor, tjedni odmor, godišnji odmor i placem dopust
prema odredlama važećeg mona,
kolektivnog ugovora koji se primjenjuje na f'ddnike u osnovnom školstvu i Pravilnika o
radu.

VJ!.
Poslodavac se obvezuje da će radniku obračunavati i ispl.aćivatiplaću i dodatke na plaću prema važećem zakonu,
provedbenim propisima doneserum prema odredbama tog zakona ikolel;tivnom ugovoru koji se primje'1iuje na radnike u
osnovnom školstvu.
Ugovorne strane uglavljuju da se nadoknada plaCe i druge novčane nadoknade radnika određuju i isplaćuju pod uvjetima i
u visini određenoj zID:;onom podzakonskim aktima i kolektivnim ugovC'rOm.

VJII.
Ugovorne strane su suglasne da poslodavac može ovaj ugovor redovito olkazati. U slučaju redovitog otkaza ovog ugovora,
ugovorene strane su suglasne da za posloda\'"ca vrijedi zakonski otkazni rok, a da za radnika iznosi 7 dana

.,

IX.
Ovaj ugovor sklopčjenje

u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih poslodavac zadr:ž:ava tri (3),

ft

radnik jedan (1)

primjerak.
Ugovor potpisan II Splitu 08.11.2002. godine.

poslodan3

JMBG: 2606974380067

\.

Ugovor o radu na neodređeno vrijeme
P'~b5kivani~
>a~r.nlen,,_
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Prijedlog programa rada i razvoja
Hrvatskog pomorskog muzeja u Splitu

Split, srpanj 2015. godine
Autor: Vedran Katavić

•

SADRŽAJ

1. Uvod
2. Polazišta

TRENUTNA

LOKACIJA

PROŠIRENJE PONUDE
NOVA LOKACIJA MUZEJA
POVIJESNI BROD ISTRANKA
EDUKACIJA I PRIBLIŽAVANJE
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ViŠKE BITKE
RADIONICA

3. zaključak

1

l.Uvod
Hrvatski pomorski muzej u Splitu djeluje kao samostalna ustanova. Vlasnik i osnivač
Muzeja je Grad Spjit, a osnivački akt donijelo je Gradsko vijeće Grada Splita 1997. godine.
Muzcj jc izravni slijednik različitih sastavnica splitskog pomorskog muzealstva koje je
započelo 1925. godine. Bogato pomorsko muzejsko nasljeđe razvijalo se zatim kroz dvije
odvojene ustanove: Pomorski muzej u Splitu i Vojno-pomorski

muzej u Splitu. Pored

navedenih muzeja koji su djelovali kao samostalne ustanove postojao je

j

veći broj zbirki od

kojih možemo navcsti zbirke podvodne arhcologije i muzcj brodogradnje koji je djelovao pri
splitskom Brodogradilištu.
Muzej istražuje, prikuplja, čuva i prezentira materijalnu i nematerijalnu pomorsku
baštinu hrvatske obale Jadrana. Taj prostor obiluje kulturno~povijesnim spomenicima iz
različitih razdoblja, od prapovijesti do novog doba. Stoga je neupitna potreba postojanja i
razvoja muzejske institucije, kao bitne komponentc u prczentiranju i očuvanju nacionalnog i
lokalnog kulturnog identiteta Hrvatske kao pomorske zemlje i grada Splita kao svojevrsnog
kulturno-povijesnog
infrastrukturnim

obalnog središta. Djelatnost

muzeja uvjetovana je

kadrovskim i

kapacitetima, što predstavlja bazu mogućnosti uspješnog rada. Kao muzej

specijaliziranog tipa, Hrvatski pomorski muzej posjeduje više zbirki koje zahtijevaju različite
stručne profile i uže specijalizacije.
Zgrada muzeja nalazi se u iznimno vrijednoj graditeljskoj cjelini - Tvrđavi Gripe,
spomeniku kulture, jedinstvenom cjelovito sačuvanom baroknom fortifikacijskom objektu u
Splitu. Tvrđava Gripe sagrađena je sredinom XVII. stoljeća, u vrijeme Kandijskog rata (1645.1669.) kada je Splitu zaprijetila

neposredna opasnost da ga Turd osvoje. Urbanistički

gledano, Tvrđava Gripe se nalazi na vrlo

istaknutom

mjestu

u neposrednoj

blizini

Dioklecijanove palače te ima izniman kulturni i urbanistički potencijal.
8itne

komponente

u prezentiranju

i očuvanju hrvatskog kulturnog

identiteta

prepoznate su u tijelima lokalne vlasti, koja kao osnivač kontinuirano prati i podržava rad
'::,;,.
muzeja. Sukladno novoj kulturnoj strategiji razvoja grada Splita, Hrvatski pomorski muzej
trebao bi postao bi prepoznatljiv čimbenik kulturnog života grada Splita i prepoznatljiv
kulturni proizvod, koji bi privlačio brojne individualne posjetitelje i znatno doprinosio Splitu
kao destinaciji kulturnog turizma. Ovo je specifična grana turizma koja bilježi konstantni rast i
omogućuje produživanje sezone na čitavu godinu, znatno obogaćuje ukupnu turističku
ponudu i doprinosi prepoznatljivosti destinacije.
2

Stoga smatram

da investiranje

u muzejsku djelatnost,

kojim

bi se istaknule

komparativne prednosti pomorske kulturne baštine i prostora tvrđave Gripe neće biti
neisplativa investicija sagledamo li je u širem kontekstu. Ovom prilikom treba istaknuti kako
rad muzeja ne treba promatrati samo kroz prizmu materijalne koristi, nego i kroz odgojno~
obrazovni i stručno-znanstveni doprinos društvenoj zajednici.
U nastavku će biti prikazan razvojni plan i okvirni program rada. Naglasak će biti na
potencijalu trenutne lokacije muzeja u tvrđavi Gripe i započetim projektima. To se u prvom
redu odnosi na restauraciju povijesnog broda Istranka, djelatnostima
mogućnosti

izlaganja predmeta

iz podvodne

arheološke

pojedinih odjela i

zbirke u stalnom

postavu.

Prezentacija antičkog postava, u kontekstu vezanih za zahtjevesadašnjeuprave Muzeja za
novom lokacijom, najizglednija je uz lokaciju podvodnog arheološkog nalazišta splitske luke
iz I. stoljeća u Spinutu.

2. Polazišta

TRENUTNA LOKACIJA
Hrvatski pomorski muzej u Splitu nalazi se u tvrđavi Gripe, zaštićenom nepokretnom
kulturnom dobru Z-6l8, u neposrednoj blizini stare gradske jezgre. Prilazi tvrđave vode kroz
predio Radunica, zaštićenu urbanističku sredinu zone B, koja sadrži autentično graditeljsko
nasljeđe grada Splita. Širi prostor tvrđave trenutno je neureden i neplanski korišten, stoga se
nameće potreba za adekvatnom valorizacijom i revitalizacijom istog. Primarno se nameće
potreba za izradom elaborata o stanju kulturnog

dobra, novomregulacijom

parkirnih mjesta unutar i oko prostora tvrđave te hortikulturainim
Tako uređenu
\~.

prihvatljivom

javnu
ciljanoj

površinu
populaciji.

potrebno

i svjetlosnim uređenjem.

je pažljivo sadržajno osmisliti

Takav pristup

širem

prostoru

prometa i

i načiniti

Muzeja nudi iznimnu

mogućnost stvaranja dodatne urbanističke vrijednosti i sadržaja u kulturno-turističkoj
Splita. U takvom

prostornom

kontekstu,

uz intenzivniju

je

i promišljeniju

ponudi

reklamno-

marketinšku kampanju i uvođenje dodatne muzejske sadržaje, pruža se mogućnost i veće
fluktuacije posjetitelja Hrvatskog pomorskog muzeja.

3

PROŠIRENJE PONUDE
Obzirom da tvrđava Gripe neovisno o muzeju predstavlja vrijedan kulturno-povijesni
spomenik koji je kao turistička atrakcija zanemaren, nameće se potreba suradnje s ostalim
korisnicima

prostora

turističke valorizacije
kao inicijator

(Državni arhiv i Umjetnička

u tvrđavi
j

u cilju kulturno-

proširenja kulturne ponude. Držim kako bi se muzej trebao nametnuti

i nositelj

mogućnosti pokretanja

akademija),

projekta

revitalizacije.

U tom

kontekstu

potrebno

je razmotriti

muzejske trgovine, info punkta, ugostiteljskih sadržaja i sl. Muzejska

trgovina bi pored brojne ponude prepoznatljivih suvenira i knjiga, sadržavala i autohtone
muzejske suvenire

i replike odabrane

i tiskovna muzejska

muzejske građe, te digitalna

izdanja. Izradu ovih i sl. suvenira mogla bi se organizirati u suradnji sa Sveučilištem u Splitu,
odnosno

Umjetničkom

akademijom,

Odsjek za konzervaciju i restauraciju,

korisnik dijela prostora Tvrđave Gripe. Kao vid dodatnih
najma

određenih

prostora

koje je također

prihoda otvorena

je mogućnost

i sadržaja. Svakako bi ti novi sadržaji trebali biti usaglašeni s

ambijentalnim vrijednostima prostora (kulturnog dobra).

NOVA LOKACIJA MUZEJA
Obzirom na objektivne

zahtjeve dosadašnje uprave muzeja i novu strategiju razvitka

kulture

grada Splita u kojoj se naglašava potreba za smještanjem

muzeja

uz morsku

elementarno
investicije

obalu,

održavanje

takvim stanjem

tvrđave kao turističke

znatno je otežano

objekata

u tvrđavi

ograničene.

planiranje

i infrastrukturni

Pored toga, imajući

trenutnog

muzejskog prostora i samog prostora tvrđave Gripe.

i korisnim

strategijom

jer pridonosi

nastajanju

u vidu spomenuti

zaštićenog kao nepokretno

dodatne

kulturne

grada novi smještaj Hrvatskog pomorskog

izlazak na more predviđa se uz lokaciju podvodnog

potencijal

arheološkog

vrijednosti

muzeja

njegov

nalazišta u uvali Spinut,

kulturno dobro Z-4576. U ovoj uvali pronađeni su ostaci antičke

luke sa različitim konstruktivnim

elementima

rimsko doba. Radi se o iznimnom
vezani za podvodnu

podvodnim

i dugoročnije

atrakcije neovisno o složenosti procesa preseljenja Muzeja, ulaganje

opravdanim

artefakti

razvoj, kao i

Gripe. Dakako da su ozbiljnije

smatram

Kulturnom

Hrvatskog pomorskog

i brojnim nalazima amfora koje se datiraju u

arheološkom

arheološku

nalazištu uz koje bi se mogli prezentirati

zbirku. Srednjodalmatinsko

podmorje

obiluje

nalazištima iz različitih razdoblja te se u tom smislu nudi mogućnost proširenja
4

djelatnosti. Obzirom na djelokrug nadležnosti i iznimno atraktivni podvodno arheološki
potencijal, odjel bi imao tendenciju razvoja ka podvodno arheološkom regionalnom centru.
Uz stručnu

i tehničku

istraživanja,

zaštite

i

opremljenost
prezentiranja

provodio
podvodno

bi usluge kartiranja,
arheološke

građe

dokumentiranja,

sa šireg

područja

srednjodalmatinskog

akvatorija. Takav proces involvirao bi priobalne i otočne muzeje,

ronilačke

turističke

klubove,

zajednice, specijalizirane

institucije

te

nadležna tijela

Ministarstva kulture RH.

POVIJESNI BROD ISTRANKA
Kao jedan od primarnih zahvata planira se okončati proces restauracije povijesnog
broda Istranka. Ova 44-metarska jahta porinuta je 1896. pod imenom

"Ossera" u Trstu, tri

godine bila je u privatnom vlasništvu nadvojvode Karla Stjepana, a nakon toga u vlasništvu
austrougarske ratne mornarice kada mijenja ime u "Dafmat". Nadvojvoda Franjo Ferdinand
na svoje putovanje u Sarajevo krenuo je iz Pule do Metkovića upravo "Da/matom", a nakon
atentata njegovo tijelo, i tijelo supruge, istim je brodom prevezeno do ušća Neretve gdje ih
je preuzeo slavni brod "Viribus Unitis". Nakon Prvog svjetskog rata u sastavu mornarice
Kraljevine SHS i Jugoslavije brod nosi naziv ,,vifo«, za talijanske okupacije "Fata", a nakon
1945. godine zove se

"Orjen". Posljednji put je preimenovana 1954., kada postaje poznata

kao "Istranka", a pod istim imenom je 1970. otpisana sa flotne liste te postaje brod-restoran
u splitskoj luci. Brod je posljednja dva desetljeća bio privezan u Vranjicu kod Splita te
zapušten. Nekoliko pokušaja da ga otkupe privatne osobe je propalo, a nakon 2000. godine
zaustavljena je prodaja inozemnim vlasnicima zbog njegovog povijesnog značaja. Godine
2007., uslijed nemara

nebrige

,,'stranka" se potopila. Godine 2011. jahta je izvađena iz

mora te se nalazi u procesu preventivne zaštite i konzerviranja pod pokroviteljstvom
Ministarstva

•.

kulture. Nadalje je potrebno

pripremiti

detaljan elaborat, troškovnik svih

potrebnih materijala i radova, adekvatno osmisliti namjenu i položaj na primjerenoj lokaciji,

"Jo.'

npr. uz more. Tako bi ovaj brod osebujne povijesti postao sastavnim dijelom fundusa
Hrvatskog pomorskog muzeja, potencijalno rentabilan i funkcionalno dostupan javnosti.
Sredstva za realizaciju projekta osiguravala bi se etapno, prateći planirane faze provedbe
programa.

Dio troškova

pokušao bi se osigurati

putem

poticajnih

sredstava raznih

ministarstava kulture, turizma, pomorstva i brodogradnje, gospodarstva i sl., sredstava
lokalne zajednice, privatnih investicija, sponzorstava i donacija. Racionalizacija troškova ove
S

faze projekta mogla bi se ostvariti kroz suradnju sa sveučilištima, institutima, zavodima i sl.
Nakon detaljne izrade studije, sagledane sa više kulturnih, urbanističkih i tUrističkih aspekata
u suradnji sa zainteresiranim međunarodnim
projekta

osigurala

partnerima, sredstva za konačnu realizaciju

EU fondova.

bi se putem

Realizaciju ovog

projekta

možda

bi

preambiciozno bilo očekivati 2018. godine, koja bi se simbolično mogla dovesti u kontekst
stote godišnjice okonč.mja prvog svjetskog rata.

EDUKACIJA I PRIBLIŽAVANJE JAVNOSTI
Muzej kao mjesto doživljaja, edukacije i zabave, sve više postaje otvoren javnosti. te u
tom smislu djelatnost pedagoga ima velik značaj i odgovornost u unapređivanju muzejske
djelatnosti.

Djelovanje muzeja potrebno je osmisliti i kroz pedagošku djelatnost. Tako se

nameće potreba za pedagoškom organizacijom stručnih vodstava i osmišljavanja radionice
interaktivnog

sadržaja vezanog uz

pomorstvo.

Popratnim

tiskanim

materijalima

ovaj

edukativni proces približio bi pomorske kulturne vrijednosti djeci kao budućim baštinicima i
konzumentima kulture. Ovakvim procesima otvara se mogućnost institucionalne suradnje,
angažiranje studenata nekog od splitskih humanističkih fakulteta,

koji bi pod nadzorom

pedagoga provodili radionice. Studenti bi imali priliku steći praktično iskustvo r.:lda u muzeju,
a muzej mogućnost

redovitog

organiziranja

radionica većeg opsega. U tom kontekstu

podržao bi se dosadašnji i poticao budući rad muzejskih radionica.
U cilju otvaranja muzeja javnosti i širenja kulture izvan institucionalnih

okvira moguće

je dio muzejske građe, poput broda Vridni" koji se za sada nalazi iza ograde brodogradilišta,
H

izložiti javnosti na većim javnim površinama. Takvi eksponati indirektno bi slali i reklamnu
poruku.

POSJEĆENOST I FINANCIRANJE
Imajući u vidu dostupne podatake, prosječnu godišnju posjećenosti od cca 8.000
posjetitelja, od čega gotovo 4500 čine pOSjetitelji Noći muzeja, i svega 2500 naplaćenih
ulaznica, smatram iznimno slabom. U tom cilju povećanja broja posjetitelja i ostvarivanja
dodatnih prihoda ustanove uz širenje .ponude planira se agresivnija reklamno-marketinška
kampanja i korekcija cijena ulaznica i radnog vremena. Dugoročno planirani financijski cilj je
povećati prihode muzeja kroz vlastito ostvarena sredstva, sredstva Republike Hrvatske,
donacije i sponzorstva, dok bi se udio lokalne vlasti u financiranju muzeja, koji trenutno
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iznosi gotovo 90 % financijskih sredstava trebao smanjivati.

MARKETING I ODNOSI S JAVNOŠĆU
Važnost komuniciranja

s javnošću i postojanjc marketinške djelatnosti

muzeju postaje nezaobilazan dio djelatnosti.

u modernom

Muzej posjeduje vlastitu internetsku

stranicu

koja se redovito ažurira, što uz Facebook stranicu predstavlja bitan dio promocije muzejske
djelatnosti.

U narednom razdoblju agresivnijim

putem signalizacije, društvenih

marketingom

mreža, turističkih

i drugim vidovima promocije

internetskih

stranica i sL, nastojat će sc

postići bolje rezultate posjećenosti. Rad markentiške djelatnosti usmjerio bi se na promiđbu
i informiranost

posjetitelja stare gradske jezgrc, koja se nalazi u neprosrednoj

blizini tvrđave

Gripe i muzeja. Kako središnja gradska jezgra bilježi veliki broj i stalan rast posjetitelja,
brojem

posječenosti

prednjaće

podrumi

Dioklecijanove

a

palače i Muzej grada Splita, cilj

marketinške djelatnosti je privuči dio posjetitelja iz neposrednog središta grada.
Planira se izrada promotivnih
vrtićima Splitsko-dalmatinske

materijala namijenjenih

djeci, u prvom redu školama i

županije, koja će činiti znatni dio posjetitelja.

Prostor za napredovanje

vidim i u suradnji s kulturnim

ustanovama u neposrednoj

blizini a čiji je osnivač grad Split, primjerice s Muzejom grada Splita, Etnografskim muzejom,
Galerijom umjetnina,

kao i drugim institucijama

poput Arheološkog muzeja u Splitu, Muzeja

grada Kaštela, Muzeja Staroga Grada, Muzeja otoka Brača, Muzeja grada Trogira i sL, kao i
turističkih

zajednica.

MUZEJSKE ZBIRKE
U stalnom postavu muzeja izloženi su eksponati vezani za pomorsku kulturnu baštinu,
a prema muzejskom statutu, organizirane su sljedeće zbirke:
Zbirka pisane dokumentarne
Zbirka slikovne dokumentarne

građe
građe

Zbirka zastava i signalnih zastava
Zbirka ronilačke opreme i sredstava
Zbirka ribarstva
Zbirka pomorskih karata i peljara
Zbirka podmorskih nalaza
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Zbirka plovila
Zbirka oružja i oružanih sustava
Zbirka odora, nošnji i opreme
Zbirka odličja, medalja i plakata
Zbirka navigacijske opreme i sredstava
Zbirka maketa
Zbirka likovnih radova
Zbirka brodskih ukrasnih predmeta
Zbirka brodskih strojeva i brodogradnje
Zbirka brodske opreme i sredstava.
Sukladno Zakonu o muzejima, članak 14., u cilju utvrđivanja broja i stanja muzejskih
predmeta, stupnja njihove dokumentiranosti
građe. Sukladno stanju grade nastavit

i mjera zaštite provest će se popis muzejske

će se proces vođenja primarne

i sekundarne

dokumentacije. Inventarizacija muzejskih predmeta obavljat će se računalnim programom za
obradu M++. Tematskim izložbama i izdavačkom djelatnošću putem digitalno-informatičke
obrade, uz reklamno-marketinšku

djelatnost, predmete i zbirke učiniti će se dostupnije široj i

stručnoj javnosti.
150. OBU ETNICA ViŠKE BITKE
20. srpnja 2016. godine navršava se stopedeseta obljetnica Pomorske bitka kod Visa.
Bitka se odvila u Jadranskom moru, u blizini otoka Visa, a sukobilo se brojno brodovlje
mornarice Habsburške Monarhije i Kraljevine Italije. Bitka je završila pobjedom habsburške
mornarice nad znatno brojnijom flotom Kraljevine Italije, koja je u austro-pruskom ratu bila
saveznica Pruske. Cilj pomorskog pohoda bilo je zauzimanje bivših mletačkih

posjeda

odnosno istočne jadranske obale. Bitka je specifična kao prva velika pomorska bitka u kojoj
su sudjelovali oklopljeni brodovi i brodovi na parni pogon, te kao jedna od zadnjih, koja je
;. koristila probijanje

broda kljunom kao ratnu taktiku. Budući da su na austrijskoj strani

sudjelovali brojni hrvatski mornari, vaŽna posljedica austrijske pobjede pod Visom bilo je
odbacivanje naklonosti prema Italiji i buđenje hrvatske nacionalne svijesti u Dalmaciji. Stoga
se čini primjerenim obilježiti ovaj događaj intenzivnom muzejskom aktivnošću, u vidu izložbe,
publikacija

i sl.

međuinstitucionalne,

Obzirom

na

značaj

bitke,

postoji

mogućnost

ostvarivanja

kako

tako i međunarodne suradnje.
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RESTAURATORSKA RADIONICA
Kako muzej od 2013. godine

nema vlastitu

restauratorku

radionicu,

primarnim

problemom se nameće potreba za osiguravanjem zahtjevnih i specifičnih radova na
održavanju i prezentiranju

muzejske građe, uz napomenu kako su vrijednosti

iznimno tržišno cjenjene. Bitno smanjivanje

ovih poslova

ove vrste troškova moglo bi se ostvariti kroz

suradnju sa Sveučilištem u Splitu, odnosno Umjetničkim akademijom, Odsjekom za
i restauraciju. Tako bi studenti uz mentorski rad i minimalne troškove muzeja

konzervaciju

mogli održavati pojedine muzejske predmete

i zbirke, te sticati praktična iskustva. Ovakav

vid suradnje već je spomenut kroz izradu i dizajniranje prepoznatljivih

suvenira.

3.Zaključak

U narednom razdoblju muzej ima značajan prostor za razvijanje djelatnosti, a u planu
su definirane

samo osnovne smjernice razvoja i projekata na kojima će se raditi. Posebno

ističem prioritete:
infrastrukture

rekonstruiranje

povijesnog broda Istranka i pripremu

za novu lokaciju muzeja. Realizacija tih projekata ovisiti će u prvom redu o

samom muzeju, odnosno planiranju
pripreme

građe i muzejske

bili prepoznati i vrednovani

i provedbi projektnih

zadataka koji bi uz kvalitetne

od strane drugih dionika, u prvom redu investitora.

Naravno da je u današnje vrijeme teško zapOČinjati značajnije investicije, naročito u kulturi
koja se u dijelu javnosti percipira kao luksuz. Ipak, držim da je riječ o ulaganju koje će imati
mjerljiv pozitivan utjecaj u procesu razvoja društvene zajednice i kulturnog turizma u Splitu.
Blizina povijesne jezgre i sadašnji položaj muzeja u tvrđavi
sačuvanu arhitektonsku

cjelinu i predstavljaju

značajan potencijal

Gripe čine iznimno

za kulturni i urbanistički

,.' ra~voj grada Splita. Prostor iziskuje adekvatniju valorizaciju, bogatiju i dinamičniju ponudu te
;j.:.

-

sadrž'aj. Kako se u dugoročnom
lokacija

muzeja,

pripremiti

za potrebe

razvojnom planu namjerava urediti nova zgrada i premjestiti
realizacije

niz aspekata, te adekvatno

i uskladiti muzejsku građu i službe.

U okvirU redovne djelatnosti
privatnim

nužno je sagledati

sektorom

i udrugama

intenzivirati

će se suradnja

građana sličnog karaktera.

s drugim

Naročito

ustanovama,

se to odnosi

na

uključivanje u kompleksnije projekte koji će imati potencijal financiranja iz fondova Europske
unije. Nastojati će se što više pratiti i aplicirati na natječaje Ministarstva

kulture i Splitsko9

dalmatinske županije. Važnu ulogu u budućem radu imati će
tematskih

izložbi s popratnim

katalozima,

j

organiziranje povremenih

nastavak kontinuiranog

rada na stručno-

I
znanstvenom planu i unapređenje pedagoške djelatnosti, službe za odnose s javnošću i
marketinške službe.
Osim sredstava osiguranim od lokalne vlasti, u slijedećem periodu uz racionalizaciju
troškova i plansko investiranje, dodatna sredstva za rad muzeja pokušala bi se ostvariti
samostalnom

djelatnošću,

sufinanciranjem

programa raznih Ministarstva

RH, Splitsko.

dalmatinske županije, te poticajnim sredstvima Europskih fondova.
Na kraju moram istaknuti kako nisam adekvatno upućen u probleme ustanove niti u
stanje muzejske građe, stoga je nakon detaljnog uvida u muzejsko stanje, reviziju građe i
~nalizc zatečenog stanjarealno za očekivati određene korekcije razvojnog plana i programa.
Smatram da je dosadašnji razvoj muzeja išao u dobrom smjeru, međutim, sukladno strategiji
razvoja kulture grada Splita i Ministarstva kulture RH, mišljenja sam kako je nužno napraviti
iskorak u radu muzeja koji ima izniman potencijal za razvoj i unapređivanje djelatnosti.
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