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       PREDSJEDNIKU 

       ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

       gosp. Mati Šimundiću, prof. 

- O v d j e - 

 

 

PREDMET:  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog  

                      Statuta Muzeja hvarske baštine  

 

 

          Na temelju članka 60. Poslovnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske 

županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 13/09, 2/13 i 42/20), u 

privitku Vam dostavljamo Prijedlog zaključka naveden u Predmetu, radi rasprave na sjednici 

Županijske skupštine.  

 

PRAVNI TEMELJ: Članak 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj76/93, 29/97,  

                                   47/99, 35/08 i 127/19),  članak  24. Zakona o muzejima  („Narodne  

                                   novine“, broj 61/18, 98/19)  i članak 28. Statuta Splitsko-dalmatinske  

                                   županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 125/19,  

                                    22/20 i 21/21) 

 

NOSITELJ IZRADE:  Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport 

 

PREDLAGATELJ: Župan 

 

DONOSITELJ:  Županijska skupština 

 

IZVJESTITELJ: Tomislav Đonlić, prof., po ovlaštenju pročelnik Upravnog  odjela za   

                               prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport, Nives Tomasović, ravnateljica  

                               Muzeja hvarske baštine   i Tomislav Alaupović, predsjednik Upravnog  

                               vijeća Muzeja hvarske baštine                      

   

                                 Ž U P A N  

 

 

 

         Blaženko Boban                                         
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Na temelju  članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 

47/99, 35/08 i  127/19),  članak  24. Zakona o muzejima  („Narodne novine“, broj 61/18 i 98/19)  

i članka 28. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske 

županije“, broj 125/19, 22/20 i 21/21), Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na  

___ sjednici, održanoj _____________ 2021., donijela je 

 

 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog  

 Statuta Muzeja hvarske baštine 

 

  

Članak 1.  

 

     Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog  Statuta Muzeja hvarske baštine,  čiji je  tekst 

sastavni dio ovog Zaključka. 

 

 

 Članak 2. 

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog  dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Splitsko-dalmatinske županije“. 

 

KLASA:  

URBROJ:   

Split,    

                                                                                                            PREDSJEDNIK 

               ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 

 

 

                                 Mate Šimundić, prof.           

 

DOSTAVITI: 

1. Muzej hvarske baštine, ulica Hanibala Lucića 8, Hvar, 

2. Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu 

    i sport, ovdje, 

3. Službeni glasnik, ovdje, 

4. Pismohrana, ovdje. 
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O B R A Z L O Ž E N J E 

 

 

Upravno vijeće Muzeja hvarske baštine, zatražilo je od svog Osnivača prethodnu 

suglasnost na Prijedlog Statuta Muzeja hvarske baštine. 

 

Novi Statut usklađen je Zakonom o ustanovama („Narodne novine“, broj  76/93, 29/97, 

47/99, 35/08 i 127/19)   i Zakonom o muzejima („Narodne novine“ broj  61/18, 98/19). 

 

_________________ 
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Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 

127/19) i članka 24. Zakona o muzejima („ Narodne novine“ broj 61/18 i 98/19), Upravno vijeće 

Muzeja hvarske baštine na sjednici održanoj dana ……godine                                                                                                                                                                                                                                                                                             

, uz prethodnu suglasnost Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, (KLASA: 

……..URBROJ:…..) donosi  

 

STATUT 

MUZEJA HVARSKE BAŠTINE 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

(1) Ovim Statutom Muzeja hvarske baštine, (u daljnjem tekstu: Statut) uređuju se: status, naziv i 

sjedište, pečat, štambilj i znak, djelatnost, zastupanje i predstavljanje, upravljanje i ravnanje, 

muzejska zvanja, rad, planiranje rada, razvitka i poslovanja i unutarnji ustroj, sredstva za rad i 

financijsko poslovanje, prava i obveze djelatnika i sindikalno organiziranje, imovina Muzeja i 

odgovornost za imovinu i obveze, javnost rada i zaštita podataka, nadzor nad zakonitošću rada, 

izvještavanje o radu i poslovanju, poslovna tajna, zaštita na radu i unapređivanje životnog 

okoliša, opći akti i radni odnosi, te druga pitanja koja proizlaze iz zakona, a od interesa su za 

obavljanje muzejske djelatnosti i poslovanje Muzeja hvarske baštine ( u daljnjem tekstu: Muzej ). 

 

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Statutu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se 

jednako na muški i ženski spol. 

 

II. STATUS 

Članak 2. 

(1) Muzej je pravna osoba te slijednik ranijih ustanova, Centra za zaštitu kulturne baštine otoka 

Hvara, osnovanog Rješenjem Skupštine općine Hvar broj: 01-27021/01 01.07.1965. i 

Historijskog arhiva, osnovanog 1950. 

(2) Muzej je upisan u sudski registar ustanova, pri Trgovačkom sudu u Splitu, pod brojem: Tt 

017299-11 MBS:060184000, od 16. travnja 2002. 

(3) Muzej se povezuje u Sustav muzeja Republike Hrvatske radi primjene jedinstvenog stručnog 

pristupa u obavljanju muzejske djelatnosti. 

(4) Muzej je upisan u Registar muzeja, galerija i zbirki i Upisnik javnih i privatnih muzeja, koje 

vodi Muzejski dokumentacijski centar. 

 

Članak 3. 

(1) Osnivač i vlasnik Muzeja je Splitsko dalmatinska županija, sukladno Članku 12. stavak 3 

Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)                        

, a temeljem Odluke Skupštine Županije splitsko-dalmatinske o preuzimanju osnivačkih prava, 

KLASA:021-01/95-01/17; URBROJ: 2181/1-1/95-1, od 29. rujna 1995.  

(2) Muzej odgovara za preuzete obveze cijelom svojom imovinom a Osnivač Muzeja solidarno i 

neograničeno odgovara za njegove obveze. 

(3) Muzej se može udruživati sa drugim ustanovama ili se može podijeliti na dvije ili više 

ustanova sukladno zakonu. 

(4) Statusne promjene Muzeja navedene u točci 3. ovog članka i druge statusne promjene, 

provodi isključivo Osnivač, po pribavljenom mišljenju Hrvatskog muzejskog vijeće i suglasnost 

nadležnog Ministarstva. 
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Članak 4 . 

(1) Muzej je javna ustanova čija djelatnost obuhvaća sakupljanje, čuvanje i istraživanje 

spomeničke građe te njenu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, u svrhu trajnog 

zaštićivanja građe, dokumentacije, baštinskih lokaliteta i nalazišta, te osiguravanja dostupnosti i 

uživanja publike svih dobnih skupina u materijalnoj i nematerijalnoj baštini otoka Hvara. 

(2) Muzej predstavlja saznanja o baštini putem stalnih i povremenih izložbi i stručnim 

publikacijama, nastojeći udovoljiti potrebama vremena i sredine u kojoj djeluje. 

 

III. NAZIV I SJEDIŠTE 

Članak 5. 

(1) Naziv ustanove je Muzej hvarske baštine. 

(2) U međunarodnoj komunikaciji moguće je koristiti naziv „Hvar Heritage Museum“. 

(3) Skraćeni naziv ustanove je MHB. 

 

Članak 6. 

(1) Sjedište Muzeja je u Ljetnikovcu Hanibala Lucića, ulica Hanibala Lucića 8, u Hvaru. 

(2) Muzej može promijeniti naziv i sjedište u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i Zakona 

o muzejima, o čemu odlučuje Osnivač. 

 

Članak 7. 

Ploča s nazivom Muzeja mora biti postavljena na zgradi koja je njegovo sjedište i na objektima u 

kojima se obavlja njegova djelatnost. 

 

 

IV. PEČAT, ŠTAMBILJ, ZNAK 

 

Članak 8. 

(1) Muzej u svom poslovanju koristi pečat, štambilj i znak. 

(2) Pečat Muzeja je okruglog oblika i promjera 30 mm, na kojem je uz obod ispisano „Muzej 

hvarske baštine Hvar“. U sredini pečata je štit s grbom stare hvarske komune. 

(3) Pečat se upotrebljava za ovjeravanje isprava, akata u pravnom prometu i prema jedinicama 

državne uprave i samouprave. 

(4) Štambilj Muzeja je pravokutnog oblika, dužine 70 mm i širine 10 mm, s tekstom koji glasi: 

MUZEJ HVARSKE BAŠTINE - HVAR 

(5) Štambilj koji se koristi pri administrativno-financijskom poslovanju je pravokutnog oblika, 

dužine 70 mm i širine 25 mm, s tekstom koji glasi: MUZEJ HVARSKE BAŠTINE - HVAR, te 

ima odjeljke za upis administrativnih oznaka i nadnevka. 

(6) Svaki pečat ima svoj broj. O broju pečata te osobama ovlaštenim za njihovo čuvanje i 

upotrebu odlučuje Ravnatelj. 

(7) Način uporabe pečata i štambilja svojim aktom uređuje ravnatelj Muzeja. 

 

Članak 9. 

(1) Muzej ima znak. Izgled znaka odobrava Upravno vijeće na prijedlog Stručnog vijeća. 

(2) O korištenju znaka odlučuje Ravnatelj. 

 

 

 

 

V. DJELATNOST 
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Članak 10. 

(1) Muzej obavlja muzejsku djelatnost kao javnu službu, u svrhu osiguranja dostupnosti, 

obrazovanja, tumačenja i predstavljanja javnosti muzejske građe, kao kulturnoga materijalnog i 

nematerijalnog dobra te dijelova prirode. 

(2) Muzej: 

- prikuplja muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju sukladno svojoj misiji i politici skupljanja; 

- čuva muzejske predmete u odgovarajućim uvjetima i štiti cjelokupnu muzejsku građu, muzejsku 

dokumentaciju, baštinske lokalitete i nalazišta u svrhu obrazovanja, proučavanja i uživanja u 

skladu s propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara; 

- vodi propisanu muzejsku dokumentaciju o muzejskim predmetima, zbirkama i aktivnostima 

muzeja; 

- organizira stalne i povremene izložbe; 

- organizira istraživanja, izdavačku djelatnost, predavanja, konferencije i stručne skupove te 

organizira edukativne aktivnosti i radionice; 

- podržava i organizira umjetnička i kulturna događanja u okviru svoga djelokruga; 

- osigurava da poslove upravljanja muzejskom zbirkom obavljaju stručni muzejski djelatnici 

sukladno standardima; 

- osigurava dostupnost zbirki u obrazovne, stručne i znanstvene svrhe; 

- osigurava prihvatljivo okruženje za javnost i dostupnost građe; 

- provodi digitalizaciju muzejske građe; 

- obavlja reviziju muzejske građe u muzeju i dostavlja o tome izvješće ministarstvu nadležnom za 

poslove kulture i osnivaču; 

- obavlja procjenu povijesne, znanstvene, umjetničke i tržišne vrijednosti muzejske građe za 

potrebe upravljanja imovinom, za osiguranje i otkup; 

- izrađuje stručna mišljenja, vještačenja i elaborate o muzejskome predmetu, građi, zbirci o kojoj 

skrbi i drugim kulturnim dobrima te dijelovima prirode; 

- organizira arheološka istraživanja; 

- stvara središnju bazu podataka za sustavno vođenje dokumentacije o muzejskim predmetima; 

- promiče muzejsku struku suradnjom sa srodnim ustanovama u zemlji i inozemstvu, te sa 

obrazovnim ustanovama i drugim pravnim osobama i zainteresiranim pojedincima; 

- potiče stručno usavršavanja djelatnika. 

(3) Muzej obavlja i druge poslove koji služe obavljanju osnovne djelatnosti upisane u sudski 

registar, a koje se, u manjem opsegu i uobičajeno, obavljaju uz upisanu djelatnost: 

- izdaje promidžbene materijale u okviru muzejske djelatnosti; 

- daje u podnajam prostor unutar muzeja, 

- obavlja uslugu stručnog vodstva, 

- organizira prodaju vlastitih publikacija i vlastitih suvenira s motivima predmeta iz fundusa 

Muzeja, koji promoviraju djelatnost Muzeja (replike muzejskih predmeta), 

- surađuje s turističkim gospodarstvom u cilju promicanja i populariziranja civilizacijskih, 

kulturnih i prirodnih dobara Hvara, 

- obavlja i druge djelatnosti sukladno Zakonu o muzeju i posebnim zakonima. 

(4) Obavljanjem djelatnosti iz st. 2. i 3.ovog članka Muzej ne smije narušavati stručne i tehničke 

standarde propisane pravilnikom koji donosi ministar nadležan za kulturu sukladno Zakonu o 

muzejima. 

(5) Ako u svom poslovanju Muzej ostvari prihod, taj se prihod upotrebljava isključivo za 

obavljanje i razvoj muzejske djelatnosti Muzeja u skladu s odredbama Statuta. 

 

 

 

Članak 11. 



 7 

(1) Muzej svoju djelatnost obavlja na temelju godišnjeg programa rada i razvitka, te o provođenju 

godišnjeg programa rada i razvitka Muzej izvješćuje Osnivača. 

(2) Muzej kao javna ustanova svoju djelatnost i poslovanje obavlja temeljem odredbi Zakona o 

ustanovama, Zakona o muzejima, ovog Statuta i drugih općih akata Muzeja, Osnivača, te drugim 

zakonima i propisima koji se odnose na muzejske ustanove. 

 

            VI. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE 

 

Članak 12. 

(1) Muzej zastupa i predstavlja ravnatelj. 

(2) Ravnatelj ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u okviru djelatnosti Muzeja upisane u sudski 

registar, odnosno, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Muzeja, zastupa Muzej u svim 

postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim 

ovlastima. 

(3) Ravnatelj ne može bez posebne ovlasti Osnivača nastupati kao druga ugovorna strana i s 

Muzejom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugih osoba ili u 

ime i za račun drugih osoba. 

Članak 13. 

(1) Ravnatelj može dati pismenu punomoć drugoj osobi za zastupanje Muzeja u pravnom 

prometu. 

(2) Punomoć može dati samo u granicama svojih ovlasti, a daje je sukladno odredbama zakona 

kojim se uređuju obvezni odnosi. 

(3) Ravnatelj odlukom određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge 

dokumentacije Muzeja. 

 

VII. UPRAVLJANJE I RAVNANJE 

 

Članak 14. 

Tijela Muzeja su Upravno vijeće, Ravnatelj i Stručno vijeće. 

 

I. UPRAVNO VIJEĆE  

Članak 15. 

Upravno vijeće ima pet (5) članova, od kojih tri (3) člana imenuje Osnivač iz redova istaknutih 

kulturnih, javnih, znanstvenih djelatnika, pravnih, ekonomskih i financijskih stručnjaka, jednoga 

(1) člana bira Stručno vijeće iz redova stručnog muzejskog osoblja , a jednoga (1) člana biraju svi 

radnici, sukladno zakonu kojim se uređuju radni odnosi. 

 

Članak 16. 

(1) Za člana Upravnoga vijeća Osnivač može imenovati osobu koja ima završen diplomski 

sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski 

stručni studij ili s njim izjednačen studij. 

(2) Mandat članova Upravnog vijeća je četiri godine, s tim da pojedini članovi mogu biti ponovno 

imenovani odnosno izabrani. 

 

Članak 17. 

 (1) Upravno vijeće: 

Donosi: 

- Statut Muzeja uz prethodnu suglasnost osnivača, 

- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja te druge opće akte javnoga muzeja 
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sukladno statutu, 

 - Poslovnik o radu Upravnog vijeća. 

Usvaja : 

- program rada i razvitka javnoga muzeja na prijedlog ravnatelja i uz pribavljeno mišljenje 

stručnoga vijeća, odnosno, uz mišljenje stručnih muzejskih djelatnika, te nadzire njegovo 

izvršavanje, 

- financijski plan i godišnji obračun te izvješće o izvršenju programa rada i razvitka javnoga 

muzeja 

 

Odlučuje: 

- o pravima i obvezama iz radnog odnosa u drugom stupnju , 

- o ulaganjima, investicijskim radovima i nabavi opreme te nabavi osnovnih sredstava i ostale 

pokretne imovine pojedinačne vrijednosti od 40.000,00 do 150.000,00 kuna, 

- o izdavanju mjenica i drugih sredstava osiguranja plaćanja vrijednost kojih ne prelazi 

150.000,00 kuna. 

 

Uz suglasnost Osnivača odlučuje:  

- o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina,  

- o dugoročnom zaduživanju i davanju jamstava za kreditno zaduživanje, 

- o izdavanju mjenica i drugih sredstava osiguranja plaćanja vrijednost iznad 150 000,00 kn, 

- o promjeni djelatnosti Muzeja, 

- o osnivanju druge pravne osobe, 

- o davanju u zakup dijela prostora koji predstavlja poslovni prostor Muzeja. 

 

 Predlaže i podnosi Osnivaču:  

- predlaže promjenu naziva i sjedišta Muzeja,  

- predlaže imenovanje ravnatelja na temelju natječaja koje je provelo. 

- podnosi izvješća o radu Muzeja 

 

Uz prethodnu suglasnost Ministra nadležnog za kulturu, po pribavljenom pozitivnom mišljenju 

Hrvatskog muzejskog vijeća predlaže Osnivaču:  

- statusne promjene, 

- prodaju, darovanje i zamjenu muzejske građe i dokumentacije.  

 

Predlaže ravnatelju:  

- mjere i osnovne smjernice za rad i poslovanje Muzeja sa svrhom ostvarivanja politike 

poslovanja Muzeja, 

(2) Upravno vijeće razmatra i odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, ovim Statutom 

i drugim općim aktima Muzeja.  

Članak18. 

(1) Mandat članovima Upravnog vijeća prestaje prije isteka mandata ukoliko član:  

- sam zatraži razrješenje; 

- ne ispunjava dužnost člana odnosno predsjednika; 

- svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koju obnaša; 

- izgubi pravo na obavljanje dužnosti; 

- ako je pravomoćnom sudskom odlukom osuđen za počinjenje kaznenog djela te mu je izrečena 

kazna zatvora; 

- ne postupa po uputama Osnivača odnosno tijela koje ga je imenovalo; 

- ako iz neopravdanih razloga ne prisustvuje na tri uzastopne sjednice; 

- ako mu kao članu Upravnog vijeća iz reda Stručnog vijeća ili radnika prestane radni odnos u 
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Muzeju. 

(2) Postupak za utvrđivanje prijedloga za razrješenje pokreće Upravno vijeće Muzeja ili tijelo 

koje ga je imenovalo ili izabralo. 

(3) Odluku o razrješenju donosi tijelo koje ga je izabralo ili imenovalo. 

 

Članak 19. 

U slučaju razrješenja člana Upravnog vijeća Muzeja, novi član imenuje se odnosno bira u roku od 

30 dana i na vremensko razdoblje koje je preostalo u mandatu člana Upravnog vijeća koji je 

razriješen. 

 

Članak 20. 

Predsjednik Upravnog vijeća saziva i vodi sjednice Upravnog vijeća. 

 

Članak 21. 

U slučaju spriječenosti predsjednika Upravnog vijeća, pripremu i vođenje sjednice obavlja član 

kojega za to ovlasti predsjednik. 

 

Članak 22. 

(1) Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Upravnog vijeća i na pismeni zahtjev jedne trećine 

članova Upravnog vijeća ili ravnatelja Muzeja, i to u roku od osam dana od dana dostavljenog 

zahtjeva. 

(2) Ako predsjednik ne sazove sjednicu u roku iz stavka 1.ovog članka, sjednicu Upravnog vijeća 

Muzeja sazvat će ravnatelj Muzeja. 

Članak 23. 

(1) Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna većina od ukupnog 

broja članova vijeća. 

 Članak 24. 

Za donošenje statuta, njegovih izmjena i dopuna, godišnjeg programa rada, financijskog plana i 

zaključnog obračuna, sjednici Upravnog vijeća mora biti nazočno najmanje dvije trećine članova 

Upravnog vijeća. 

 

 Članak 25. 

(1) U radu Upravnog vijeća sudjeluje i ravnatelj Muzeja, bez prava odlučivanja. 

(2) Sjednicama Upravnog vijeća mogu biti nazočne i druge osobe koje pozove predsjednik 

Upravnog vijeća i ravnatelj Muzeja ili su pozvane po zaključku Upravnog vijeća. 

(3) Način rada Upravnog vijeća pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Upravnog vijeća. 

 

Članak 26. 

Članovi Upravnog vijeća imaju pravo na nadoknadu za rad, te pravo na nadoknadu putnih 

troškova, sukladno naknadama članovima upravnih vijeća zdravstvenih ustanova u vlasništvu 

Županije. 

 

Članak 27. 

II. RAVNATELJ 

(1) Muzejom upravlja ravnatelj. 

(2) Ravnatelj je stručni i poslovni voditelj Muzeja. 

(3) Ravnatelj obavlja slijedeće poslove: 

- organizira i vodi rad i poslovanje,  

- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Muzeja, 

- predstavlja i zastupa Muzej u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim 
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tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, 

- odgovara za zakonitost rada Muzeja, 

- predlaže Upravnom vijeću godišnji plan i program rada, 

- donosi samostalne odluke u svezi s radom i poslovanjem iz svog djelokruga, 

- provodi odluke Upravnog vijeća, Stručnog vijeća i drugih tijela Muzeja, 

- donosi odluke o zasnivanju i prestanku radnog odnosa djelatnika Muzeja, 

- potpisuje javne isprave i akte, 

- podnosi izviješća o poslovanju najmanje jednom godišnje Osnivaču, Upravnom vijeću i organu 

uprave nadležnom za poslove kulture  

- raspoređuje djelatnike na radna mjesta i poslove, radi izvršavanja godišnjeg plana i programa 

- odobrava službena putovanja i druga odsustva s rada djelatnika,  

- osniva stručne skupine kao pomoćna tijela u radu, 

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima  

- odlučuje i zastupa Muzej u predmetima vrijednosti do 40.000,00 kn. 

 

Članak 28. 

(1) Ravnatelj Muzeja može u sklopu svojih ovlaštenja drugoj osobi dati specijalnu ili generalnu 

punomoć za zastupanje u pravnom prometu. 

(2) Sadržaj i trajanje punomoći određuje ravnatelj pri njenom izdavanju. 

 (3) O izdavanju generalne punomoći ravnatelj je dužan obavijestiti Upravno vijeće. 

 

Članak 29. 

Ravnatelj ne može bez posebne ovlasti Osnivača, odnosno Upravnog vijeća, nastupati kao druga 

ugovorna strana i s Muzejom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun ili u ime i za račun 

drugih osoba. 

 

Članak 30.  

(1) Ravnatelja imenuje i razrješava Osnivač na prijedlog Upravnog vijeća, po pribavljenom 

mišljenju Stručnog vijeća, a uz naknadnu potvrdu Ministarstva kulture. 

(2) Ravnateljem se može na temelju predloženoga četverogodišnjeg programa rada, imenovati 

osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, najmanje 

pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju, 

odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima . 

(3) Ravnatelj se imenuje na četiri godine. 

(4) Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja Muzeja. 

 

Članak 31. 

(1) Natječaj za izbor i imenovanje Ravnatelja raspisuje i provodi Upravno vijeće Muzeja. 

(2) Ukoliko Upravno vijeće ne provede postupak izbora ravnatelja u propisanom roku, postupak 

(3) Postupak objave natječaja za ravnatelja Muzeja, Upravno vijeće treba pokrenuti 60 dana prije 

isteka mandata ravnatelja. 

(4) Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Muzeja i u „ Narodnim novinama“. 

(5) U natječaju se navode uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme na koje se imenuje, rok 

do kojega se primaju prijave kandidata i rok u kojem će prijavljeni kandidati biti izviješteni o 

izboru. 

(6) Rok za podnošenje prijave na natječaj je najmanje osam dana od dana objave, a rok u kojem 

se kandidati izvješćuju o izboru ne smije biti dulji od četrdeset i pet dana od dana isteka roka za 

podnošenje prijave. 
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Članak 32. 

(1) Upravno vijeće dužno je izvješće o provođenju javnog natječaja s natječajnom 

dokumentacijom, popisom kandidata , ocjenom ispunjavanja uvjeta te svojim Prijedlogom 

dostaviti Osnivaču u roku od osam dana od dana isteka natječajnog roka. 

(2) O rezultatima natječaja izvješćuju se svi kandidati. 

 

Članak 33. 

(1) Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude 

izabran, natječaj će se ponoviti. 

(2) Do imenovanja Ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja, dužnost Ravnatelja obavljat će 

vršitelj dužnosti, imenovan od Osnivača, a najduže do godinu dana. 

 

Članak 34. 

(1) Ravnatelj može biti razriješen i prije isteka roka na koji je imenovan. 

(2) Osnivač će razriješit Ravnatelja: 

- ako sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu, 

- ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni 

odnosi dovode do prestanka ugovora o radu, 

- ako ne postupa po propisima ili općim aktima Muzeja, neosnovano ne  izvršava odluke 

Upravnog vijeća ili postupa protivno istima, 

- ako svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči veću štetu, 

- ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoju dužnost tako da su nastale ili mogu nastati  veće 

smetnje u obavljanju djelatnosti. 

(3) Prije donošenja odluke o razrješenju Ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o 

razlozima razrješenja. 

 

 

Članak 35. 

U slučaju razrješenja ravnatelja, Osnivač će imenovat vršitelja dužnosti ravnatelja, a Upravno 

vijeće dužno je raspisati natječaj u roku od trideset dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti 

ravnatelja. 

 

Članak 36. 

(1) Protiv odluke o razrješenju, Ravnatelj koji je razriješen, ima pravo tužbom tražiti sudsku 

zaštitu, ako smatra da je povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na 

odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani zakonom. 

(2) Tužba protiv odluke o razrješenju podnosi se Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 

trideset dana od dana primitka odluke. 

 

III: STRUČNO VIJEĆE  

Članak 37. 

(1) Muzej ima Stručno vijeće. 

 (2) Stručno vijeće čine ravnatelj i svi stručni djelatnici Muzeja koji obavljaju poslove iz 

djelatnosti ustanove, a ima najmanje tri člana. 

(3) Voditelj Stručnog vijeća je ravnatelj. 

 

Članak 38. 

(1) Stručno vijeće raspravlja o stručnim pitanjima rada muzeja, razmatra i predlaže programe 

rada, razmatra izvješća o radu, daje mišljenja i prijedloge u vezi s razvojem djelatnosti te obavlja 

i druge stručne poslove u skladu sa statutom Muzeja i drugim općim aktima, te aktom o 
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osnivanju. 

(2) Način rada Stručnog vijeća pobliže se uređuje Poslovnikom o radu, koji donosi Upravno 

vijeće na prijedlog Ravnatelja. 

 

                   VIII. MUZEJSKI DJELATNICI  

 

Članak 39. 

(1) Stručna muzejska zvanja i druga zvanja u Muzeju detaljno se određuju Pravilnikom o 

unutarnjem ustroju Muzeja, koji se usklađuje s važećim Pravilnikom o stručnim muzejskim 

zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja, kojega 

donosi Ministarstvo kulture. 

(2) Stručni muzejski djelatnici provode godišnji program rada Muzeja te su odgovorni za 

obavljanje svih stručnih poslova za koja su zaduženi. 

 (3) Druga zvanja u Muzeju odgovorna su za provođenje godišnjeg plana i programa Muzeja iz 

djelokruga njihovog rada. 

(4) Stručnim muzejskim djelatnicima zaposlenim u muzeju nije dopušteno obavljati poslove iz 

područja muzejske djelatnosti izvan muzeja bez prethodne pisane suglasnosti ravnatelja Muzeja. 

Suglasnost mora sadržavati uvjete obavljanja odobrenih poslova. 

 

               IX. PLANIRANJE RAZVITKA I PROGRAMA RADA MUZEJA 

 

Članak 40. 

(1) Godišnji program rada i razvoja Muzeja i odluku o financijskom planu Muzeja za sljedeću 

godinu, kao i projekcijama financijskog plana za naredne dvije godine, donosi Upravno vijeće 

Muzeja, na prijedlog Ravnatelja, uz suglasnost Osnivača. 

(2) Program rada i razvoja obuhvaća godišnji program rada, program zapošljavanja, plan prihoda 

i rashoda, plan raspodjele plaća i sredstava zajedničke potrošnje, plan raspodjele prihoda, plan 

investicija i druge planove. 

(3) Godišnji program rada Muzeja financira se kao javna potreba Osnivača, a o njegovom 

provođenju Muzej izvješćuje Osnivača. 

(4) Ukoliko se tijekom tekuće poslovne godine ukaže potreba za izmjenama financijskog plana, 

iste se donose na način kao i sam financijski plan. 

 

X.  UNUTARNJI USTROJ 

Članak 41. 

Ustrojstvo i upravljanje muzejom uređuje se Statutom i drugim općim aktima muzeja a u skladu 

sa zakonom i aktom o osnivanju.  

 

Članak 42. 

Unutarnjim ustrojem osigurava se racionalno i djelotvorno obavljanje djelatnosti i provođenje 

programa rada Muzeja. 

 

Članak 43. 

Unutarnji ustroj i način rada Muzeja utvrditi će se Pravilnikom o unutarnjem ustroju, kojega 

donosi Upravno vijeće sukladno ovom Statutu i zakonu. 

 

Članak 44. 

(1) Radi izvršavanja djelatnosti Muzeja i programa njegova rada, unutarnjim ustrojem 

uspostavljaju se organizacijske (programske) cjeline i službe. 

- Uprava (ravnatelj) 
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- Administrativni poslovi 

- Stručni muzejski poslovi 

- Pomoćni muzejski poslovi 

- Financijsko-računovodstveni poslovi 

- Pomoćno-tehnički poslovi 

(2) Organizacijske (programske) cjeline i službe nemaju svojstvo pravne osobe i nemaju posebna 

ovlaštenja u pravnom prometu. 

 

Članak 45. 

(1) Službama rukovode voditelji - djelatnici s posebnim ovlastima, koji ispunjavaju stručne i 

druge uvjete propisane zakonom. 

(2) Voditelje službe- djelatnike s posebnim ovlastima- postavlja ravnatelj na vrijeme od 4 godine, 

a ista osoba može biti ponovno imenovana. 

(3)  Muzej može osnivati i druge ustrojbene jedinice u skladu sa Zakonom o muzejima. 

 

                XI. SREDSTVA ZA RAD I FINANCIJSKO POSLOVANJE 

 

Članak 46. 

(1) Sredstva za rad muzeja osigurava Osnivač, što uključuju sredstva za plaće, sredstva za 

program, materijalne izdatke, osiguranje građe i prostora, kao i sredstva za investicije i 

investicijsko održavanje, otkup muzejske građe i nabavu opreme za rad. 

(2) Sredstva za posebne programe osigurava Osnivač, a ovisno o svome interesu i tijela državne 

uprave u čijem je djelokrugu program koji se ostvaruje, kao i jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave na području kojih se program ostvaruje te druge pravne i fizičke osobe. 

(3) Ministarstvo nadležno za poslove kulture može sudjelovati u osiguranju sredstava za kulturne 

programe i investicije, o čemu se sklapa ugovor. 

(4) Sredstva za rad muzeja osiguravaju se i iz vlastitih prihoda, sponzorstvima, darovanjima i na 

drugi način u skladu sa zakonom. 

(5) Sredstvima Muzeja upravlja se na način propisan zakonom, propisima donesenim na temelju 

zakona i općim aktima Muzeja. 

 

Članak 47. 

Način i uvjeti stjecanja sredstava za rad Muzeja utvrđuju se zakonom, općim aktima i ugovorima. 

 

Članak 48. 

(1) Muzej vodi financijsko poslovanje i računovodstvo u skladu s propisima za proračunske 

korisnike. 

(2) Financijsko poslovanje Muzeja obuhvaća sastavljanje financijskog plana, ostvarivanje prihoda 

i izvršavanje rashoda, vođenje knjigovodstva, evidenciju o financijskom poslovanju i sredstvima 

Muzeja te o sastavljanju periodičnog i zaključnog obračuna. 

 

Članak 49. 

(1) Muzej posluje preko jedinstvenog žiro računa. Sredstva Muzeja koriste se samo za namjenu iz 

djelatnosti muzeja, utvrđene zakonom, drugim aktima donesenim na temelju zakona i programa 

rada Muzeja. 

(2) Sredstva iz proračuna Osnivača, Ministarstva kulture, Grada Hvara, iz vlastitih prihoda, 

zaklada, sponzorstva, darova i drugih prihoda mogu se koristiti samo za namjene za koje su 

dodijeljene. 

 

Članak 50. 
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(1) Upravno vijeće Muzeja donosi financijski plan prije početka godine na koju se plan odnosi. 

(2) Plan mora biti usklađen sa Županijskim proračunom. Ako ne postoje uvjeti da se donese 

financijski plan u propisanom roku i za čitavu godinu, donosi se Odluka o privremenom 

financiranju i privremeni financijski plan najdulje za tri mjeseca poslovanja Muzeja. 

(3) Odluku o financijskom planu i privremenom financijskom planu donosi Upravno vijeće na 

prijedlog Ravnatelja. 

Članak 51. 

(1) Obavljanje novčanog prometa, plaćanje i održavanje solventnosti provodi se i osigurava u 

skladu s propisima i općim aktom Muzeja. 

(2) Muzej po isteku kalendarske godine donosi zaključni obračun na temelju kojega Ravnatelj 

izrađuje godišnje izvješće Osnivaču, o poslovanju Muzeja. 

 

Članak 52. 

(1) Naredbodavac i odgovorna osoba za izvršenje financijskog plana Muzeja je Ravnatelj. 

(2) Ravnatelj može ovlastiti radnika s posebnim ovlastima i odgovornostima da skrbe o izvršenju 

financijskog plana, odnosno dijela financijskog plana.  

 

           XII. DJELATNICI MUZEJA I SURADNJA SA SINDIKATOM  

 

Članak 53. 

(1) Djelatnici Muzeja imaju pravo na plaće i sredstva za neposrednu zajedničku potrošnju u 

skladu s propisima i općim aktima. 

(2) Ova prava ne mogu biti šira od prava radnika drugih javnih ustanova u kulturi i uprave 

Osnivača na zvanjima, položajima ili radnim mjestima iste stručne spreme i staža (vrste i platnog 

razreda. 

 

Članak 54. 

(1) Radni odnosi, plaće i druga materijalna prava u Muzeju uređuju se sukladno Zakonu o radu, 

Statutu, pravilnicima, kolektivnom ugovoru i drugim propisima. 

(2) Radni odnosi u Muzeju uređuju se Pravilnikom o unutarnjem ustroju. 

 

Članak 55. 

Radnik ne može bez odobrenja ravnatelja za svoj ili tuđi račun sklapati poslove iz djelatnosti koju 

obavlja Muzej. 

 

Članak 56. 

Djelatnici Muzeja imaju pravo na slobodno sindikalno organiziranje u skladu sa zakonom. 

 

 

         XIII. IMOVINA MUZEJA, RASPOLAGANJE I ODGOVORNOST ZA IMOVINU 

 

Članak 57. 

(1) Imovinu Muzeja čine sredstva, pokretnine i nekretnine, prostori, građa, dokumentacija, 

oprema i druga imovina, kojom je ustanova raspolagala na dan stupanja na snagu Zakona o 

ustanovama. 

(2) Imovinu Muzeja predstavljaju i sredstva, pokretnine, nekretnine i oprema, stečeni nakon 

donošenja tog Zakona. 

Članak 58. 

(1) Ako Muzej u obavljanju svoje djelatnosti ostvari prihod, isti će se upotrijebiti isključivo za 

obavljanje i razvoj djelatnosti, sukladno zakonu i propisima donesenim temeljem zakona i ovim 
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Statutom. 

 (2) O raspodjeli prihoda Muzeja može odlučivati i Osnivač sukladno zakonu. 

 

Članak 59. 

Muzej ne može bez suglasnosti Osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu. 

 

Članak 60. 

(1) Za obveze Muzeja u pravnom prometu Muzej odgovara cjelokupnom svojom imovinom. 

(2) Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Muzeja. 

 

Članak 61. 

Upravno vijeće odlučuje o raspoređivanju sredstava Muzeja te utvrđuje kriterije za njihovo 

raspoređivanje. 

 

XIV. JAVNOST RADA I ZAŠTITA PODATAKA 

Članak 62.  

(1) Rad Muzeja je javan. 

(2) Muzej osigurava izvješćivanje o svom radu i obavljanju svoje djelatnosti, kao i drugim 

pitanjima od zajedničkog interesa za ostvarivanje njihovih prava i obveza, svih djelatnika i 

zainteresiranih građana. 

(3) Javnost rada Muzeja u ostvarivanju njegove djelatnosti i pružanju usluga građanima pobliže 

se uređuje aktom Muzeja o načinu njegova rada. 

Članak 63. 

(1) Za javnost rada muzeja odgovoran je Ravnatelj. 

(2) Samo Ravnatelj i djelatnici koje on ovlasti mogu izvješćivati javnost o poslovanju Muzeja. 

(3) Statut i drugi opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Muzeja. 

Muzej osigurava obavještavanje svojih radnika kao i zainteresiranih građana o pitanjima od 

interesa za ostvarivanje njihovih prava i obveza, o obavljanju svoje djelatnosti i o svom radu, kao 

i o drugim pitanjima od zajedničkog interesa. 

(4) Muzej upoznaje javnost o organizaciji rada Muzeja, uvjetima rada, načinu obavljanja poslova 

iz svoje djelatnosti, davanjem informacija u sredstvima javnog priopćavanja, objavama na 

internet stranicama Muzeja i drugi odgovarajući način. O uvjetima i načinu rada Muzeja ravnatelj 

informira radnike sukladno propisima o radu, objavljivanjem općih akata, odluka i zaključaka, te 

na drugi primjeren način. 

(5) Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Muzeja sredstvima 

javnog priopćavanja i drugim osobama omogućit će se sukladno zakonu i drugim općim aktima 

Muzeja kojima se uređuje pristup informacijama. 

(6) Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Muzeja sredstvima 

javnog priopćavanja i drugim osobama može dati samo ravnatelj ili osoba koju ravnatelj za to 

ovlasti (službenik za informiranje). 

(7) Javnost se može ograničiti prema posebnim propisima. 

 

XIV. NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU RADA 

 

Članak 64. 

(1) Muzej omogućava uvid u podatke potrebne za obavljanje stručnog nadzora Ministarstva 

kulture i na njegov zahtjev. 

(2) U provođenju nadzora tijela upravljanja Muzeja dužna su surađivati sa ovlaštenim tijelima i 

osobama koje provode nadzor. 
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(3) Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata muzeja obavlja Ministarstvo kulture Republike 

Hrvatske koje ima pravo tražiti od Muzeja podatke koji su mu potrebni u vršenju nadzora. 

 

         XVI. IZVIJEŠĆE O POSLOVANJU 

 

Članak 65. 

(1) Ravnatelj Muzeja podnosi izviješće o poslovanju Upravnom vijeću i Osnivaču, za razdoblje 

periodičnog obračuna i protekom poslovne godine za poslovnu godinu, a po vlastitoj inicijativi, 

kada ocijeni da bi uvjeti poslovanja mogli dovesti do značajnijeg odstupanja u ostvarenju 

programa i poslovanja Muzeja. 

(2) Ravnatelj je dužan podnijeti izviješće Osnivaču i Ministarstvu kulture kad oni to zatraže. 

 

        XVII. POSLOVNA TAJNA 

Članak 66. 

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci kojih bi priopćavanje ili davanje na uvid 

neovlaštenim osobama, zbog njihove naravi i važnosti, bilo protivno poslovanju Muzeja ili štetilo 

interesu i poslovnom ugledu Muzeja, odnosno interesu i ugledu zaposlenih. 

 

Članak 67. 

Poslovnom tajnom smatraju se osobito: 

- dokumenti i podaci koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom, sukladno Zakonu i općim aktima; 

- podaci koje nadležno tijelo kao povjerljivo priopći kao mjere i način postupanja u slučaju 

nastanka izvanrednih okolnosti; 

- dokumenti koji se odnose na obranu; 

- plan fizičke i tehničke zaštite djelatnika i imovine; 

- druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Muzeja i 

njegovog Osnivača. 

 

Članak 68. 

(1) Podatke i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi djelatnici Muzeja, 

bez obzira na koji su način saznali za podatke i isprave. 

(2) Obveza čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa u Muzeju. 

 

Članak 69. 

Podaci i isprave, koji se smatraju poslovnom tajnom, mogu se dostaviti i dati na očevid tijelima 

ovlaštenim zakonom, odnosno tijelima i osobama kojima ovlaštenje proizlazi iz dužnosti koju 

obavljaju. Podatke koji su označeni kao tajna, može nadležnom tijelu priopćiti ravnatelj ili osoba 

koju on za to ovlasti. 

 

Članak 70. 

(1) O čuvanju poslovne tajne neposredno skrbi ravnatelj i druge ovlaštene osobe. 

(2) Povreda čuvanja poslovne tajne predstavlja težu povredu radne obveze. 

 

            

 

 XVIII. ZAŠTITA NA RADU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNOG OKOLIŠA 

 

Članak 71. 

(1) Djelatnici i nadležna tijela Muzeja dužni su organizirati obavljanje njegove djelatnosti tako da 

se osigurava sigurnost na radu, te provoditi potrebne mjere zaštite životnog okoliša. 
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(2) Svaki je radnik dužan upozoriti ravnatelja na okolnosti i djelatnosti koje ugrožavaju okoliš. 

(3) Radnik može odbiti obavljanje poslova i zadaća kojima se nanosi nenadoknadiva šteta 

okolišu. Nepoduzimanje mjera zaštite na radu i zaštite životnog okoliša čini težu povredu obveza 

iz radnog odnosa. 

 

Članak 72. 

(1) Muzej treba obavljati svoju djelatnost tako da se omogućuje čuvanje, zaštita i unapređivanje 

životnog okoliša, sprečavaju uzroci i otklanjaju štetne posljedice koje ugrožavaju prirodne i 

radom stvorene vrijednosti životnog okoliša. 

(2) Zaposleni u Muzeja mogu odbiti izvršenje zadaća kojima se nanosi šteta životnom okolišu. 

(3) Nepoduzimanjem mjera zaštite životnog okoliša čini se teža povreda radne obveze. 

 

              XIX. OPĆI AKTI I RADNI ODNOSI 

 

Članak 73. 

Opći akti Muzeja su: 

- Statut 

- Pravilnik o unutarnjem ustroju, 

- Pravilnik o zaštiti od požara, 

- Pravilnik o zaštiti na radu, 

- Pravilnik o korištenju knjižnice i građe, 

- Pravilnik o uvjetima davanja na povremeno korištenja prostora Muzeja, 

- Pravilnik o računovodstvu i blagajničke procedure, 

- Pravilnici, poslovnici i odluke kojima se sukladno zakonskim propisima uređuju pojedina 

pitanja iz djelatnosti Muzeja. 

 

Članak 74. 

Opće akte Muzeja donosi Upravno vijeće na prijedlog Ravnatelja, sukladno zakonu i ovim 

Statutom. 

Članak 75. 

Općim aktima Muzeja, u skladu sa zakonom i ovim Statutom, utvrđuju se prava, obveze i 

odgovornosti djelatnika. 

 

Članak 76. 

(1) Izmjene i dopune općih akata donose se po istom postupku kao i opći akti. 

(2) Opći akti stupaju na snagu od dana objave na oglasnoj ploči Muzeja, a u izuzetnim i posebno 

opravdanim slučajevima danom donošenja. 

 

          XX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 77. 

Ovaj Statut donosi Upravno vijeće Muzeja hvarske baštine, uz prethodnu suglasnost Osnivača. 

 

Članak 78. 

(1) Muzej je dužan donijeti opće akte iz članka 73. ovog Statuta u roku od 60 dana od  dana 

stupanja na snagu ovog Statuta. 

(2) Do donošenja akata iz stavka 1. ovog članka primjenjivat će se postojeći akti Muzeja hvarske 

baštine, ukoliko nisu u suprotnosti s ovim Statutom i zakonom. 

 

Članak 79. 
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(1) Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Muzeja. 

(2) Statut će biti objavljen na oglasnoj ploči Muzeja, na dan donošenja. 

(3) Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje važiti raniji Statut Muzeja, Broj: 294/01, od 05. 

prosinca 2001., koji ima Suglasnost Splitsko-dalmatinske županije KLASA:022-04/01-02/230; 

URBROJ :2181/01-02/01-01, od 27. prosinca 2001. 

 

 

 

 

Prijedlog Statuta Muzeja hvarske baštine utvrđen je na sjednici __ Upravnog vijeća održanoj 

_____. 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća: 

 

………………………………………………. 

Tomislav Alaupović 

 

 

 

 

 

Na ovaj Statut prethodnu suglasnost dala je Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije 

KLASA:_________, URBROJ:_________ od _______ . 

 

Utvrđuje se da je ovaj Statut objavljen na oglasnoj ploči Muzeja dana _____, te je stupio na snagu 

_______ _________________. 

 

 

 

……………………………………    ……………………………….. 

Tomislav Alaupović       Nives Tomasović 

Predsjednik Upravnog vijeća      Ravnateljica 

 

 

 

 

 



MUZEJ HVARSKE BASTINE

UPRAVNO VUECE

Ulica Hanibala Luciia 8

2t 45O Hvar

Broj:50/2021

Hvar, 13.travnja2A27.

Sukladno elanku 38. Todka 1. Statuta Muzeja hvarske baitine ( Klasa:022-O4|OL-

O2l23O;Urbroj:2L87/OL-02/OL-OL, od 2T.prosinca 2001.9), Upravno vijeie Muzeja hvarske

baStine na svojoj je telefonskoj sjednici odrianoj dana 13. travnja 2021. godine donijelo

Odluku

o

dono5enju novog Statuta Muzeja hvarske baitine

Obrazloienje:

Statut Muzeja hvarske ba5tine , Klasa:022-O4lOt-O21230;Urbroj:21.8L/O7-O2/0L-01, donesen je od

2T.prosinca ZOOt.g, te je jo5 uvijek vaieii.

Upravno vijeie je proteklih godina u dva navrata usvajalo prijedlog novog Statuta MHB, usklacfujuii

akte irad ustanove s izmjenama Zakona o ustanovama, odnosno Zakona o muzejima, alipostupak
dono5enja Statuta n'rje okonEan.

U rujnu 2020. godine Upravo vijede je Osnivadu dostavilo prijedlog novog Statuta, kojije strudna

sluiba Osnivada doradila i ispravila, te je sukladno ilanku 39. Stavak 6. Statuta, ravnateljica Nives

Tomasovii je Upravnom vijeiu dostavila ispravljeni nacrt Statuta MHB.

Upravno vijeie donijelo je Odluku o, dono5enju novog Statuta.

Upravno vije6e dostavlja Osnivaiu svoju Odluku donoienju novog Statuta i Statut MHB, radi

ishodenja prethodne suglasnosti za usvajanje i dono5enje Statuta, sukladno Zakonu.
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