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REPUBLIKA
HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADONAČELNIK

KLASA: 011-01/16-01/06
URBROJ: 2161/01-09-01/05-16-13

Split, 3. listopada 2016. godine

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

-ovdje-

PREDMET:

Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Muzeja grada

Splita
- daje se mišljenje

Na temelju ćlanka 52. Staluta Grada Splila (.Službeni glasnik Grada Splita" broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - proćišćeni tekst), Gradonaćelnik Grada Splita, dana 3.
listopada 2016. godine, daje pozitivno mišljenje na prijedlog Statuta Muzeja grada Splita
kako ga je utvrdilo Muzejsko vijeće.

OSTAVITI:
1 Odsjeku za rad Gradskog vijeća, ovdje
~ . Odboru za izbor i imenovanja Grada Splita, ovdje
3. Arhivi, ovdje

REPUBLIKA
HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
Ured grada
Odsjek za rad Gradskog vijeća
KLASA: 011-01/16-01/06
URBROJ: 2181101-05-01/04-16-12
Split, 3. listopada 2016. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA

Predmet: Prethodna suglasnost na prijedlog Statuta
Muzeja grada Splita
davanje mišljenja.-

Muzejsko vijete Muzeja grada Splita, dostavilo je prijedlog
prethodne suglasnosti od sirane Gradskog vijeća Grada Splita.

Statuta Muzeja grada Splita, radi davanja

Služba za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru je izvršila stručni uvid u dostavljeni Statut te nalazi da
je predmetna Statut u skladu s novim zakonom o muzejima (.Narodne Novine. broj110f15).
Ova Služba predlaže Gradonačelniku Grada Splita davanje pozitivnog mišljenja na prijedlog Statuta
Muzeja grada Splita, koju je utvrdilo Muzejsko vijeće ustanove na sjednici održanoj 23. rujna 2016. godine, radi
davanja prethodne suglasnosti od strane Gradskog vijeCa Grada Splita,

~ [~11!1111111~11~11]1[~111~1[[~1

REPUBLIKA
HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
Ured grada
Odsjek za rad Gradskog vijeća
KLASA: 011-01/16-01/06
URBROJ: 2181/01-09-02/02-16-11
Split, 30. rujna 2016. godine

GRADONAČELNIK

-ovdje-

Sukladno članku 65. stavku 3. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ( nSlužbeni
glasnik Grada Splita" broj 26/15 ), u prilogu dostavljam prijedlog za davanje prethodne
suglasnosti na prijedlog Statuta Muzeja Grada Splita, kojeg je utvrdilo Muzejsko vijeće na
sjednici održanoj 23. rujna 2016. godine. radi davanja mišljenja Gradskome vijeću Grada
Splita.
I

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća
Ćurković, dipl. iur.

NA ZNANJE:
1. Odsjeku za pravno normativne poslove Gradonačelnika,

2. Arhivi, ovdje

ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
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MUZEJ GRADA SPLITA, Papalićeva 1, 21000

Klasifikacijske oiiillkl

tel: +385(021)360

011-01/1e.Q1/011
Urudlblll'll broj
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380.15.10
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faks: +385(021)344917
E-mail :muzej-grada-st@st.htnet.hr
Ravnateljica

Ur.broj:

www.mgst.net
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Narcisa Bolšec Ferri
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U Splitu, 23.09.2016.
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Grad Split
Gradsko vijeće
Odsjek za rad Gradskog vijeća
Obala kneza Branimira 17
21000 Split

Predmet: Prijedlog Statuta Muzeja grada Splita~ traži se prethodna suglasnost
Poštovani,
Kako je stupio na snagu novi Zakon o muzejima (NN br. 110115) prema kojem je nužno
uskladiti statut ustanove prema važećem Zakonu. na 35. sjednici Muzejskog vijeća održanoj
dana 23.09.20l6.g. jednoglasno je prihvaćen Statut Muzeja grada Splita ( u daljnjem tekstuStatut u pripadajućem padežu).
U skladu sa člankom 44. st. l. Zakona o muzejima dostavljamo Prijedlog Statuta Muzeja grada
Splita, te molimo suglasnost Gradskog vijeća na isti.
Obrazloženje
Sukladno obvezi koja proizlazi iz Zakona o muzejima, Muzejsko vijeće donijelo je odluku o
usklađenju i donošenju novog Statuta. Na 35 sjednici Muzejskog vijeća razmotreni su prijedlozi
i primjedbe na isti.
Kako su već prethodno provedene Izmjene i dopune Statuta Muzeja grada Splita, donesena je
odluka da se ide na izradu novog Statuta.
Izmjene i dopune Statuta Muzeja grada Splita donosile su se:
Odlukom Upravnog vijeća 12.11.201 O.g. izmijenjenje statut od 23.11.1999.g. , u članku
3. odredbe o svojstvu pravne osobe i njenim podacima, u č1.6. č1.6. odredbe odnosi se
na odredbe o imovini Muzeja njenom raspoređivanju, visini vrijednosti pravnih poslova
uskladenaje sa Zakonom o javnoj nabavi, te u čI.67., 68. i 69.g. o pravima zaposlenika
koji su u trenutku donošenja izmjena Zakona o muzejima obavljali poslove u muzeju,
odnosno o stečenim pravima zaposlenika.
Odlukom Upravnog vijeća 13.11.2013.g. izmijenjen je statut od 23.11.1999.g. ,u čl.
21. u odredbi koja regulira Upravno vijeće
Na 35. sjednici Muzejskog vijeća od 23.09.2016.g. članovi Muzejskog vijeća su jednoglasno
utvrdili tekst Statuta i dali suglasnost da se isti dostavi osnivaču uz zahtjev za izdavanje
prethodne suglasnosti.
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U skladu sa čl. 44 Zakona o muzejima dostavljamo Prijedlog Statuta Muzeja grada Splita t
molimo da na istog Gradsko vijeće da suglasnost.

U privitku:
1. Zapisnik sa sjednice Muzejskog vijeća od 23.
2. Prijedlog Statuta Muzeja grada Split

v

-.
MUZEJ GRADA SPLITA

Papalićeva 1
21000 SPLIT
Ur br.
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ZAPISNIK SA 3S. SJEDNICE MUZEJSKOG VIJEĆA

održanog dana 23. rujna 2016. godine u prostorijama

MGS.

Sjednici su nazočili članovi Muzejskog vijeća (u nastavku MV) Tajma Rismonda Čalo
(predsjednica), Stiven Vladislavić, Marko Batarelo (predstavnik Muzeja) i Narcisa Bolšec Ferri
(ravnateljica),

a u svojstvu zapisničara Jasna Perhoč.

Sjednica je započela u 8:30 sati.
Dnevni red:
1. Izmjene i dopune Statuta Muzeja grada Splita
2. Usvajanje Zapisnika sa 34. sjednice MV
3. Razno

Ad.l.
Ravnateljica je predložila izmjenu članka 45 na način da glasi: "O raspoređivanju
Muzeja odlučuje Muzejsko vijeće na prijedlog ravnatelja/ice
njihovo raspoređivanje

prema utvrđenim

sredstava
kriterijima

od strane izvršnog tijela osnivača."

Zaključak Ad 2.
Uspoređujući

prethodni prijedlog s novim, jednoglasno je prihvaćen novi tekst članka 45,

kako je gore navedeno.
Ad 2.
Nakon uvida prisutnih u Zapisnik sa 34. Sjednice MV, isti je jednoglasno usvojen.

Zaključak Ad 2.
Članovi MV jednoglasno su prihvatili

Zapisnik sa 34. sjednice MV od 7. srpnja o. g.

Sjednica je završena u 8 sati i 50 minuta.

ZAPISNIK VODILA:
Jasna Perhoč
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Na temelju odredbe članka 54. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99 i
35/08), članka 25. Zakona o muzejima (Narodne novine 110/15) i članka 24. Statuta Muzeja

grada Splita, Muzejsko vijeće Muzeja na sjednici
suglasnost Gradskog vijeća Grada Splita broj :

održanoj

uz prethodnu
donijelo je

STATUT
MUZEJA GRADA SPLITA

LaPĆE

ODREDBE

Ćlanak l.
Ovim Statutom utvrduje se status, naziv, sjedište, pečat, djelatnost, muzejska građa i muzejska
dokumentacija, ustrojstvo i upravljanje. imovina Muzeja i njezino raspoređivanje, javnost
rada. nadzor nad radom muzeja, suradnja sa sindikatom, opći akti, poslovna tajna, zaštita i
unaprijedenje životnog okoliša, prestanak rada Muzeja.

II. STATUS, NAZIV, SJEDIŠTE

I PEČAT

Članak 2.
Muzej je javna ustanova u muzejskoj djelatnosti.
Muzej je osnovan Odlukom
listopada 1962. godine.

Narodnog

odbora

Splita. broj:01-19925/1-1622,

dana 31.

Osnivač i vlasnik Muzeja je Grad Split.
Grad Split ima prema Muzeju prava i obveze osnivača i vlasnika ustanove utvrdene zakonom,
osnivačkim aktom i drugim propisima.
Članak 3.
Muzej ima svojstvo pravne osobe i upisan je II Registar Trgovačkog suda u Splitu pod
matičnim brojem subjekta (MBS): 060083839, alB: 35217491823,
Registar poslovnih
subjekata Državnog zavoda za statistiku (MB): 03118428, (alB): 35217491823, te u
Očevidnik Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Članak 4.
Naziv Muzeja glasi: Muzej grada Splita. javna ustanova za istraživanje, sakupljanje, čuvanje,
stručnu zaštitu, znanstvenu obradu i prezentiranje kulturne baštine grada Splita.
Skraćeni naziv Muzeja je: Muzej grada Splita.
Sjedište Muzeja je

II Splitu,

Papalićeva I.
Članak 5.

Muzej može promijeniti naziv i sjedište samo odlukom Osnivača.
Članak 6.
Muzej je povezan

II sustav

muzeja Republike Hrvatske.
Članak 7.

Muzej ima znak.
Znak Muzejaje stilizirani grb Grada Spilita.

o načinu

korištenja znaka odlučuje Muzejsko vijeće.
Članak 8.

Muzej ima okrugli pečat promjera 25 milimetara. Na obodu pečata polukružno su upisane
riječi ,.Muzej grada Splita", a II sredini "Split"
Za potrebe računovodstva može se izraditi i koristiti pečat promjera 20 mm.
Štambilj Muzejaje pravokutnog oblika veličine 15x 15 mm s tekstom: Muzej grada Splita.
Odlukom ravnatelja/ice uređuje se broj pečata, te način korištenja i čuvanja.

Ill. D.JELA TNOST MUZE.JA

Članak 9.
Muzej obavlja muzejsku djelatnost i to:
nabavku, sabiranje, zaštitu, istraživanje, komuniciranje i izlaganje u svrhu proučavanja,
edukacije i uživanja civilizacijskih, kulturnih materijalnih i nematerijalnih i prirodnih dobara,
te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke, trajnu zaštita muzejske
građe, muzejske dokumentacije i muzejski prczentirdIlih baštinskih lokaliteta i nalazišta. te
njihovo interpretiranje i prezentiranje javnosti putem različitih komunikacijskih oblika u
stvarnom i virtualnom okruženju.
Svoju djelatnost Muzej obavlja kao javnu službu.

Članak 10.
Za vlastite potrebe Muzej obavlja i djelatnosti koje se uobičajeno obavljaju uz djelatnost
Muzeja:
-promidžbu (reklama i propaganda) Muzeja.
-izdavačku djelatnost II odnosu na stručna izdanja (knjige, časopisi. periodične publikacije i
sL), kataloge izložbi, biltene, programe. plakate i slične tiskovine.
-trgovinsku djelatnost (muzejski dućan): prodaja suvenira Muzeja. razglednica.
tiskovina. kazeta i videokazeta.
-ugostiteljsku djelatnost

II

knjiga

sklopu svojih objekata isključivo za svoje posjetitelje.

Članak ll.
Muzej ne može bez suglasnosti Osnivača i Ministarstva kulture promijeniti djelatnost.

IV. MUZE.JSKA GRAHA I MUZE.JSKA DOKUMENTACI.lA

Članak 12.
Muzejsku gradu predstavljaju civilizacijska, prirodna i kulturna materijalna i nematerijalna
dobra koja su dio nacionalne i općeljudske baštine.
Muzejska građa u Muzeju sistematiziranaje

u zbirke po kronologiji i temama.

Na osnovu građe koju Muzej posjeduje utemeljuju se zbirke prema stručnim kriterijima u
skladu sa odlukom Stručnog vijeća Muzeja koju provodi ravnatelj/ica Muzeja. Muzcj može
ustrojiti odjele i to prema kronologiji, srodnosti zbirke muzejskih predmeta i prema stručnim
djelatnostima.
U Muzeju se stvara i muzejska dokumentacija sa stručnim arhivom, fototekom, dijatekom,
videotekom i audiotekom, te specijalizirana knjižnica iz područja rada Muzeja.

Članak 13.
Muzejska građa popisuje se u rokovima i na način propisan Zakonom i pravilnikom Muzeja.
Muzejska građa i muzejska dokumentacija osiguravaju se za one rizike i u opsegu s kojim je
suglasan osnivač Grad Split.
Na sve vrste muzejske građe i muzejske dokumentacije primjenjuju se propisi o zaštiti i
očuvanju kulturnih dobara, a na čuvanje i obradu knjižničnog gradiva, propisi o tom gradivu.

U stručnim postupcima s arhivom, primjenjuju se još i propisi o zaštiti arhivskog gradiva i
arhivima.
Muzej je dužan redovito upisivati muzejske predmete u inventamu knjigu i voditi drugu
dokumentaciju o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti, te prijavljivati nadležnom tijelu
muzejsku gradu i dokumentaciju radi uspostavljanja zaštite u skladu s propisima o zaštiti i
očuvanju kulturnih dobara.
Članak 14.
Muzej može muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju pribavljati kupnjom, darovanjem,
nasljeđivanjem, zamjenom, terenskim radom i istraživanjem, te na drugi zakonom dopušteni
način.
Prodaju, darovanje i zamjenu muzejske grade i dokumentacije muzej može obaviti samo uz
prethodno odobrenje ministarstva nadležnog za poslove kulture po pribavljenom mišljenju
Hrvatskoga muzejskog vijeća. Sredstva dobivena prodajom muzejske građe i dokumentacije
mogu se upotrijebiti isključivo za nabavu muzejske grade i muzejske dokumentacije.
Pravni posao sklopljen protivno odredbi stavka 2. ovoga članka smatra se ništetnim.
Članak 15.
Terensko istraživanje i prikupljanje muzejske građe obavlja se u skladu sa zakonom i drugim
propisima o 7..aštitii očuvanju kulturnih dobara i 7..aštitiprirode.
Ćlanak 16.
Muzej je dužan svakih pet godina izvršiti reviziju muzejske građe i o tome dostaviti izvješće
ministarstvu nadležnom za poslove kulture i osnivaču.

V. USTRO.JSTVO I UPRA VLJANJE
Ćlanak 17.
Tijela Muzeja grada Splita su: Muzejsko vijeće, Ravnatelj/ica i Stručno vijeće.
Ravnatelj/ica je jedini vodeći djelatnik, te svi djelatnici Muzeja njemu neposredno odgovaraju
za svoj rad.
Muzejsko vijeće i ravnatelj/ica za svoj rad odgovaraju Osnivaču Muzeja, a ravnatelj/ica i
Muzejskom vijeću.
Ćlanak 18.
Poslovi i zadaće Muzeja organiziraju se tako da se osigura racionalno i djelotvorno
ostvarivanje zadaća Muzeja.
Poslovi i zadaće i njihova sistematizacija. broj stručnih muzejskih i drugih djelatnika, uvjeti
za obavljanje poslova i zadaća kao i druga pitanja vezana uz unutarnji ustroj Muzeja, ureduju
se općim aktima Muzeja-pravilnicima.

Muzejsko ",ijeće
Članak 19.
Muzejsko vijeće broji pet članova.
Tri člana imenuje Gradsko vijeće Grada Splita iz reda uglednih kulturnih i znanstvenih
djelatnika. Jednog člana iz svojih redova bira Stručno vijeće Muzeja, tajnim glasovanjem.
Jednog člana biraju i opozivaju
glasovanjem.

radnici na slobodnim

i neposrednim

izborima. tajnim

Mandat članova Muzejskog vijeća traje četiri godine.
Član Muzejskog vijeća može biti razriješen na vlastiti zahtjev ili ako duže vremena ne
sudjeluje u radu Muzejskog vijeća.
Ako se zbog kojeg razloga smanji broj članova Muzejskog vijeća. Gradsko vijeće Grada
Splita imenuje novog člana Muzejskog vijeća.
Mandat novog člana Muzejskog vijeća imenovanog odnosno izabranog prema stavku 5. ovog
članka, traje onoliko vremena koliko je ostalo do isteka mandata članu Muzejskog vijeća
kojemu je mandat prestao.
Muzejsko vijeće je dužno izvijestiti Gradsko vijeće Grada Splita o potrebi imenovanja novog
člana Muzejskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka svojstva člana Muzejskog
vijeća.
Članak 20.
Sjednice Muzejskog vijeća saziva i vodi predsjednik Muzejskog vijeća, kojeg biraju članovi
Muzejskog vijeća izmedu sebe javnim glasovanjem.
Predsjednik Muzejskog vijeća saziva sjednice Muzejskog vijeća po vlastitoj inicijativi te na
traženje najmanje tri člana Muzejskog vijeća ili ravnatelja/ice.
Ukoliko predsjednik Muzejskog vijeća ne sazove sjednicu Muzejskog vijeća na traženja iz
prethodnog stavka, ili na drugi način ne izvršava zaključke Muzejskog vijeća, može se
razriješiti dužnosti predsjednika.
Članak 21.
Sjednica Muzejskog vijeća može se održati ako je nazočna većina članova.
Na sjednicama Muzejskog
Muzejskog vijeća.

vijeća odluke se donose većinom glasova nazočnih članova

Na sjednicama Muzejskog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem.
Glasovati se može i tajno kada je to odredeno zakonom ili kada Muzejsko vijeće odluči da se
o pojedinim pitanjima glasuje tajno.
Članak 22.
Muzejsko vijeće u okviru svoje nadležnosti posebno:

donosi programe rada i razvoja na prijedlog ravnatelja/ice i uz pribavljeno
mišljenje stručnog vijeća, te nadzire njihovo izvršavanje.
usvaja linancijski plan i godišl~i obračun, te izviješće o izvršenju programa
rada i razvoja muzeja,
predlaže promjene u organiziranju Muzeja,
donosi Statut Muzeja. uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Splita.
te druge opće akte ukoliko je zakonom ili ovim Statutom utvrdeno da ih donosi,
daje suglasnost na Pravilnik o sistematizaciji poslova i zadaća
raspisuje i provodi javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Muzeja, te
utvrduje prijedlog za njegovo imenovanje i razrješenje.
daje nadležnim tijelima Osnivača i ravnatelju Muzeja prijedloge i mišljenja o
pojedinim pitanjima.
obavlja i druge poslove odredene zakonom, ovim Statutom i općim aktima
Muzeja.

Ra\-'natelj/ica
Članak 23.
Muzejom upravlja ravnatelj/ica.
Ravnateij/ieaje odgovoran za zakonitost rada Muzeja.
Ravnatelj/ica je ovlašten II ime Muzeja zaključivati ugovore i obavljati druge poslove II svezi
s radom i poslovanjem Muzeja u zemlji i inozemstvu, te zastupati Muzej pred sudovima i
drugim tijelima.
Ravnatelj/ica ne može bez posebnih ovlasti Muzejskog vijeća Muzeja ili Osnivača, nastupati
kao druga ugovorna strana i s Muzejom sklapati ugovore II svoje ime i za svoj račun, u svoje
ime a za račun drugih osoba ili u ime i za račun drugih osoba.
Članak 24.
Ravnatelj/ica može, u okviru svojih ovlasti, dati drugoj osobi pismenu punomoć za sklapanje
odredenih vrsta ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji. kao i za zastupanje pred
sudovima. upravnim tijelima i drugim drlavnim tijelima.
Punomoćnik zastupa Muzej samo u granicama ovlasti iz pisane punomoći.
Članak 25.
Odlukom ravnatelja/ice određuju se osobe ovlaštene za potpisivanje financijskih i drugih
isprava Muzeja.

Članak 26.
Ravnatelj/ica:
predstavlja i zastupa Muzej u pravnom prometu i pred tijelima državne vlasti.
u skladu s programom rada i razvoja te financijskim planom Muzeja, organizira te
vodi rad i poslovanje Muzeja.

vodi stručni rad Muzeja i odgovoran je za stručni rad Muzeja. priprema sjednice
Stručnog vijeća Muzeja i predsjedava im. odgovara za pravilno pribavljm~e. čuvanje, zaštitu i
inventarizaciju muzejske građe.
predlaže Muzejskom vijeću Muzeja programe rada i razvoja, te financijski plan i
izvješćuje o njihovoj realizaciji tc podnosi godišnji obračun, predlaže donošenje statuta i
drugih općih akata iz nadležnosti Muzejskog vijeća. izvršava odluke i zaključke Muzejskog
vijeća Muzeja, te sudjeluje u radu Muzejskog vijeća, bez prava odlučivanja,
u skladu s ovim Statutom, programom rada i razvoja te financijskim planom Muzeja,
utvrđuje organizaciju rada (unutarnji ustroj),
donosi opće akte za čije je donošet~e nadležan u skladu sa zakonom, drugim
propisom i ovim Statutom.
ovlašten je za zaključivanje ugovora o radu, odlučivanje o pravima i obvezama iz
radnog odnosa. i zaključivanje ugovora o drugim oblicima rada (o djelu. autorskom radu.
poslovnoj suradnji i sL),
obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, ovim Statutom i općim aktima Muzeja.
Članak 27.
Ravnatelja/icu imenuje i razrješava Gradsko vijeće Grada Splita na prijedlog Muzejskog
vijeća Muzeja i po pribavljenom mišljenju Stručnog vijeća Muzeja.
Članak 28.
Mandat ravnatelja/ice Muzeja traje četiri godine i može biti ponovno imenovan.
Članak 29.
Za ravnatelja/icu Muzeja se može imenovati osoba koja ima završen sveučilišni diplomski
studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski
stručni studij ili s njim izjednačen studij. pet godina rada u muzejskoj djelatnosti ili deset
godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost
muzeja i galerije, odlikuje se stručnim. radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava
druge uvjete utvrdene statutom. Ravnatelj/ica muzeja imenuje se na temelju predloženog
četverogodišnjeg programa rada.
Iznimno, na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada za ravnatelja/icu muzeja
može biti imenovana osoba koja ima završeno obrazovanje propisano stavkom 1. ovoga
članka. jednu godinu rada u muzejskoj djelatnosti ili pet godina rada u kulturi, znanosti ili
drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja i galerije, te se odlikuje
stručnim. radnim i organizacijskim sposobnostima tc ispunjava druge uvjete utvrđene
statutom.

Članak 30.
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice raspisuje i provodi Muzejsko vijeće.
Natječaj se raspisuje najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata ravnatelja/ice.
Članak 31.
Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Muzeja objavljuje se u lokalnom i drugom javnom
glasilu i na web stranicama Grada Splita.

U natječaju se objavljuju uvjeti iz članka 29. ovog Statuta koje mora ispunjavati kandidat.
vrijeme za koje se imenuje. rok do kojega se primaju prijave kandidata od. II pravilu, 15 dana
i rok od 45 dana u kojem će prijavljeni kandidat biti obaviešten o izboru.
Članak 32.
U roku od 15 dana od isteka roka za primanje prijava kandidata, Muzejsko vijeće utvrduje
prijedlog za imenovanje ravnatelja/ice. te ga. uz obrazloženje izbora. mišljenjem Stručnog
vijeća i ukupnom natječajnom dokumentacijom svih kandidata, dostavlja Gradskom vijeću
Grada Splita.
Ćlanak 33.
Gradsko vijeće Grada Splita dužno je nakon donošenja Odluke o imenovanju
vijeća Grada Splita. u roku određenom u natječaju obavijestiti svakog prijavljenog
o izboru i dati mu pouku o njegovu pravu da pregleda natječajni materijal i da
petnaest dana od dana primitka obavijesti može tužbom zahtijevati zaštitu pred
sudom.

Gradskog
kandidata
u roku od
nadležnim

Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog
bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su
objavljeni u natječaju.
Članak 34.
Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude
izabran, natječaj će se ponoviti.
Do imenovanja ravnatelja/ice na temelju ponovljenog natječaja Gradsko vijeće Grada Splita
na prijedlog Muzejskog vijeća imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja/ice Muzeja. Ako se ne
raspiše natječaj u propisanom roku, natječaj će raspisat osnivač.

Članak 35.
Ravnatelj/ica Muzeja može biti razriješen prije isteka vremena na kojeje imenovan:
na vlastiti zahtjev,
ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propiSima o radu
dovode do prestanka ugovora o radu,
ako ravnatelj/ica ne postupa po zakonu i drugim propisima, ovom Statutu ili
drugim općim aktima Muzeja ili neosnovano ne izvršava odluke tijela Muzeja ili
postupa proti vno njima.
ako ravnatelj/ica svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Muzeju
veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale
ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti Muzeja.
U slučaju razrješenja ravnatelja/ice Gradsko vijeće Grada Splita imenovat će vršitelja dužnosti
ravnatelja/ice, a Muzejsko vijeće je dužno raspisati natječaj za ravnatelja/icu u roku od 30
dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

Vršitelj dužnosti ravnatelja/ice Muzeja iz stavka 2. ovoga članka kojega je imenovalo tijelo iz
stavka 2. ovog članka obavlja svoju dužnost do imenovanja ravnatelja/ice, odnosno vršitelja
dužnosti ravnatelja/ice od strane osnivača.

Članak 36.
Tijelo nadležno za provedbu nadzora nad zakonitošću rada i općih akata muzeja na čijem je
području sjedište Muzeja razriješit će dužnosti ravnatelja/icu i imenovati vršitelja dužnosti
ravnatelja/ice bez provođenja javnog natječaja u slučajevima u kojima je ravnatelju Muzeja
istekao mandat ili ovlast vršitelj u dužnosti ravnatelja/ice Muzeja,
a osnivač ne obavi
razrješenje i imenovanje u skladu sa odredbama Zakona i Statuta.
Vršitelj dužnosti ravnatelja/ice Muzeja iz stavka l. ovoga članka kojega je imenovalo tijelo iz
stavka L ovog članka obavlja svoju dužnost do imenovanja ravnatelja/ice, odnosno vršitelja
dužnosti ravnatelja/ice od strane osnivača.
Članak 37.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj/ica koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku
zaštitu prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla
bitno utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani člankom 35. ovog
Statuta.
Tužba iz stavka L ovog članka podnosi se nadležnom sudu u roku od trideset dana od dana
primitka odluke O razrješenju.

Stručno vijeće
Članak 38.
Stručno vijeće je stručno i savjetodavno tijelo Muzeja.
Članak 39.
Stručno vijeće ima tri člana, a čine ga stručni muzejski djelatnici koji po odredbama Zakona o
muzejima mogu biti članovi Stručnog vijeća i ravnatelj/ica Muzeja.
Članove Stručnog vijeća biraju svi članovi
izborom, iz svojih redova.

stručnog

muzejskog

osoblja,

neposrednim

Mandat članova Stručnog vijeća traje četiri godine.

Članak 40.
Stručno vijeće radi na sjednicama koje saziva ravnatelj/ica Muzeja i predsjedava im, a stavove
i mišljenje utvrduje većinom glasova ukupnog broja članova.
Svaki član Stručnog vijeća može, o predmetu rasprave, dati svoje izdvojeno mišljenje.

Članak 41.
Stručno vijeće razmatra i daje mišljenje o stručnim i drugim pitanjima rada i razvitka Muzeja,
a naročito o prikupljanju, obradi, čuvanju i zaštiti muzejske grade, njenoj publikaciji i
izlaganju. razmjeni građe s drugim muzejima. arhivima i bibliotekama, odlučuje o stručnim
pitanjima. predlaže način i organiziranje stručnog rada. plan i program rada Muzeja. te daje
prijedloge o unaprijeđenju obavljanja djelatnosti Muzeja.
U postupku imenovanja ravnatelja/ice. daje mišljenje o kandidatima za ravnatelja/icu.
Bira jednog člana Muzejskog vijeća.

VI. IMOVINA MUZEJA I NJENO RASPOREĐIVANJE

Članak 42.
Imovina Muzeja čine stvari, prava i novac.
Imovinu Muzeja čine sve nekretnine i pokretnine te druga imovinska prava koja su do 24.
kolovoza 1993. godine. odnosno do dana stupanja na snagu Zakona o ustanovama bile
društvena sredstva na kojimaje pravo korištenja i raspolaganja imao Muzej.
Imovinom Muzeja upravlja se na način propisan zakonom. propisima donesenim na temelju
zakona i općim aktima Muzeja.
U pravnom prometu s trećim osobama Muzej posluje samostalno.
Muzej ne može steći. opteretiti ili otuđiti nekretninu koju koristi i drugu imovinu čija
pojedinačna vrijednost prelazi 70.000,00 kuna (sedamdesettisućakuna).
bez suglasnosti
Osnivača.
Muzej odgovara za svoje obaveze cijelom svojom imovinom.
Grad Split, kao osnivač, odgovara solidarno i neograničeno za obaveze Muzeja.
Članak 43.
Sredstva za rad Muzeja osigurava osnivač Grad Split.
Sredstva za posebne programe osigurava Osnivač i tijela državne uprave u čijemje djelokrugu
program koji se ostvaruje, kao i jedinice lokalne samouprave i uprave na području kojih se
program ostvaruje, te druge pravne i fizičke osobe.
Sredstva za rad Muzej osigurava i iz vlastitih prihoda. sponzorstva. darovanjima i na drugi
način u skladu sa zakonom.
Članak 44.
Muzejska grada i muzejska dokumentacija muzeja kao i prostori u kojima je ona smještena.
obvezno se osiguravaju kod osiguravajućeg društva za one rizike i II opsegu s kojim je
suglasan osnivač.

Sredstva za osiguranje muzejske građe i muzejske dokumentacije. kao i prostora u kojima je
ona smještena, osigurava osnivač Muzeja.
Članak 45.

o

raspoređivanju sredstava Muzeja odlučuje Muzejsko vijeće na prijedlog ravnatelja/ice
prema utvrđenim kriterijima za njihovo raspoređivanje od strane izvršnog tijela osnivača.
Članak 46.

Financijsko poslovanje Muzeja obavlja
donesenim na temelju 7.akona.

se u skladu

sa zakonom

drugim propisima

Članak 47.
Muzej posluje putem žiro računa.
Članak 48.
Sredstva Muzeja koriste se samo za namjene iz djelatnosti Muzeja utvrdene zakonom. drugim
aktima donesenim na temelju 7.akona i programom rada Muzeja.
Sredstva iz proračuna mogu se koristiti samo za namjene za koje su dodijeljena.
Članak 49.
Muzej donosi financijski plan prije početka godine na koju se odnosi.
Ako ne postoje uvjeti da se financijski plan donese u propisanom roku i za čitavu godinu,
donosi se privremeni financijski plan najdulje za tri mjeseca poslovanja.
Odluku o financijskom planu i privremenom financijskom planu donosi Muzejsko vijeće na
prijedlog ravnatelja/ice Muzeja.
Članak 50.
Naredbodavac za izvršenje financijskog plana Muzeja je ravnatelj/ica.
Članak 51.
Protekom poslovne godine, Muzejsko vijeće na prijedlog ravnatelja/ice Muzeja. na temelju
završnog obračuna. podnosi izviješće o poslovanju Muzeja Grada Splita i drugim subjektima
prema kojima postoji zakonska obveza podnošenja izviješća.
Izvješće o poslovanju podnosi se i kada se ocijeni da bi uvjeti poslovanja mogli dovesti do
bitnijih odstupanja II ostvarivanju programa i poslovanja te uvijek na zahtjev Grada Splita.
Članak 52.
Djelatnici Muzeja imaju pravo na plaću
aktima Muzeja.

II

skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i općim

VII •. JAVNOST RADA MUZE.JA
Članak 53.
Rad l\1uzejajc javan.
Muzej je duž.an pravodobno i istinito obavještavati javnost o obavljanju svoje djelatnosti.

Članak 54.
Ravnatelj/ica i djelatnici koje on ovlasti mogu putem tiska. le radijskih i televizijskih postaja
kao i putem elektronskih medija izvješćivati javnost o radu, poslovanju i razvoju Muzeja, a
naročito o održavanju stalne ili povremenih izložbi, radnom vremenu II kojem je Muzej
otvoren za javnost. o odr7.avanju stručnih predavanja. seminara i slično, o načinu na koji
znanstvenici i drugi stručni djelatnici mogu proučavati njegovu muzejsku gradu i sl.
Članak 55.
Javnost rada Muzeja II ostvarivanju djelatnosti i pružanju usluga gradanima može sc pobliže
utvrditi drugim općim aktom.

VIII. NADZOR NAD RADOM MUZE.JA

Članak 56.
Stručni nadzor nad radom muzeja. kao i nad zaštitom
dokumentacije, ministarstvo nadležno za poslove kulturc.

muzejske

građe

muzejske

Muzej je dužan ministarstvu nadležnom za poslove kulture, na njihov zahtjev, omogućiti uvid
u podatke potrebne za obavljanje stručnog nadzora.
Članak 57.
Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata muzeja obavlja Ured državne uprave na području
Splitsko dalmatinske županije.
Članak 58.
Ako nadležno tijelo iz članka 57. Statuta u obavljanju nadzora nad zakonitošću rada i općih
akata utvrdi da Muzej ne ispunjava koji od uvjeta Zakona o muzejima. odredit će osnivaču
rok u kojem je dužan otkloniti uočene nedostatke. Ne otkloni li osnivač uočene nedostatke u
ostavljenom roku, nadležno upravno tijelo donijet ćc rješenje o zabrani rada muzeja.
Protiv rješenja nadležnog upravnog tijela o zabrani rada iz stavka 1. ovoga članka može se
podnijeti žalba ministarstvu nadležnom za poslove kulture.

Članak 59.
Inspekcijski nadzor nad muzejskom građom i muzejskom dokumentacijom koja se štiti kao
kulturno dobro, prema članku 8. stavku 1. Zakona o muzejima, obavljaju inspektori zaštite
kulturnih dobara sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i na temelju njega
donesenih propisa.
Muzej je dužan inspektoru osigurati uvjete za provedbu nadzora. omogućiti mu pregled
kulturnoga dobra, uvid II dokumentaciju koju zatraži i dati mu potrebne podatke i obavijesti.

IX. SURADN.JA SA SINDIKATOM
Članak 60.
Ravnatelj/ica Muzeja će Sindikatu staviti na raspolaganje obavijesti koje su mu potrebne za
vršenje njegove funkcije, te omogućiti uvid II akte i druge dokumente II svezi s ostvarenjem i
zaštitom prava djelatnika iz radnog odnosa.
Ravnatelj/ica ili druga nadležna tijela Muzeja dužna su razmotriti
Sindikata i o njima sc izjasniti prije donošenja odluke.

stavove i prijedloge

X. OPĆI AKTI
Članak 61.
Opći akti Muzeja su: Statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se na opći način ureduju
odnosi te pitanja iz djelatnosti i rada Muzeja.
Stručna podloga za izradu općih akata izrađuje se po uputama ravnatelja/ice.
Članak 62.
Statut je temeljni opći akt Muzeja.
Svi ostali opći akti ne mogu biti u suprotnosti sa odredbama Statuta.
Članak 63.
Statut Muzeja na prijedlog ravnatelja/ice donosi Muzejsko vijeće uz prethodnu suglasnost
predstavničkog tijela Grada Splita.
Članak 64.
Uz Statut, u Muzeju se donose i slijedeći opći akti:
1. Pravilnik o sistematizaciji poslova i zadaća,
2. Pravilnik o radu,
3. Pravilnik o radu Muzeja

4. Pravilnik o zaštiti na radu
U Muzeju se donose i drugi opći akti kada je to predviđeno propISima, ili kada to uvjeti
obavljanja djelatnosti, poslovanja i organizacije rada zahtijevaju.
Akte iz ovog članka donosi ravnatelj/ica, ako zakonom ili ovim Statutom nije drugačije
utvrdeno.
Članak 65.
Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana njihova objavljivanja na oglasnoj
Muzeja.
Izmjene i dopune Statuta i općih akata donose se po postupku propisanom
donošenje.

ploči

za njihovo

XI. POSLOVNA TAJNA
Članak 66.
Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi priopćavanje ili davanje na uvid
neovlaštenim osobama bilo protivno obavljanju djelatnosti i poslovanju Muzeja ili štetilo
njegovom ugledu odnosno interesu i ugledu zaposlenih.
Članak 67.
Poslovnom tajnom smatraju se:
dokumenti koje ravnatelj/ica ili Muzejsko vijeće proglasi poslovnom tajnom,
podaci koje nadležni organ kao povjerljive priopći Muzeju,
mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti,
dokumenti koji se odnose na obranu,
plan tizičko - tehničkog osiguranja fundusa. objekata i imovine Muzeja,
druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno
interesima Muzeja Grada Splita. te državnih tijela.
Što sc smatra poslovnom tajnom uređuje se i posebnim aktom.
Članak 68.
Isprave i podatke koji predstavljaju
ravnatelj/ica i osoba koju on ovlasti.

poslovnu

tajnu, drugim osobama

može priopćiti

Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.

XII. ZAŠTITA I UNAPREĐENJE

ŽIVOTNOG

OKOLIŠA

Članak 69.
Djelatnici i nadležna tijela Muzeja dužni su organizirati obavljanje svoje djelatnosti tako da se
osigurava sigurnost na radu. te da se provode potrebne mjere zaštite na radu i zaštite životnog
okoliša.

XIII. PRESTAI'OAK RADA MUZE.IA
Članak 70.
Muzeji prestaje s radom sukladno odredbama zakona.
Odluku o statusnim promjenama. tc o prestanku rada Muzeja donosi osnivač.
Odluka o prestanku i statusnim promjenama muzeja može se donijeti samo uz prethodnu
suglasnost ministra nadležnog za kulturu, po pribavljenom mišljenju Hrvatskoga muzejskog
vijeća koje je ono dužno dati II roku od 30 dana.
Odluka o prestanku i statusnim promjenama muzeja mora sadržavati odredbe o zaštiti i
smještaju muzejske grade i muzejske dokumentacije na temelju prethodnog mišljenja
Hrvatskoga muzejskog vijeća.
XIV. PRI.IELAZNE

I ZAVRŠNE ODREIJRE
Članak 71.

Opći akti Muzeja uskladit će sc s odredbama ovog Statuta
stupanja na snagu.

II

roku od 60 dana od njegova

Članak 72.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Muzeja grada Splita od 23.11.1999.
god. na koji je pribavljena suglasnost Gradskog vijeća Grada Splita Klasa: 021101/99-011135,
Urbroj: 2181101-14-99-1 od 15.11.1999. god .• Izmjene i dopune Statuta Muzeja grada Splita
od 16.11.2010. god. donesene temeljem pribavljene prethodne suglasnosti Gradskog vijeća
Grada Splita na 17. sjednici Gradskog vijeća održanoj 12.11.2010. god., Klasa: 023-0 l/lOD1146, Urbroj: 218110 I-O 1-02-1 0-4 te Izmjene i dopune Statuta Muzeja grada Splita
utvrđene na sjednici Muzejskog vijeća Muzeja grada Splita održanoj 13.11.2013. god. na koje
je pribavljena prethodna suglasnost Gradskog vijeća Grada Splita na 7. sjednici održanoj 25.
studenog 2013. god. Klasa: 612-01/13-02/6, Urbroj: 2181/01-02-13-38).
Članak 73.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Muzeja.

Predsjednica
Muzejskog vijeća Muzeja
Tajma Rismondo Čalo

