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REPUBLIKA
HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADONAČELNIK

KLASA: 011-01/16-01/01
URBROJ: 2181101-09-02116-18-13
Split, 12. prosinca 2018. godine

GRADSKOM VIJEĆU GRADA SPLITA
nfr predsjednika Igora Stanišića
ovdje -

PREDMET:

Prijedlog Statuta Etnografskog muzeja Split
- daje se mišljenje

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita (nSlužbeni glasnik Grada Spljta~ broj
17109, 11110, 18113, 39113, 46/13 - proćišćeni tekst i 11/18), Gradonaćelnik Grada Splita,
dana 12. prosinca 2018. godine, daje pozitivno mišljenje na prijedlog Statuta Etnografskog
muzeja Split kako ga je utvrdilo Upravno vijeće Muzeja (ex Muzejsko vijeće).

vić Opara

DOSTAVITI:
f1'jOdsjeku
za rad Gradskog vijeca, ovdje
Odboru za izbor i imenovanja Grada Splita, ovdje
3. Arhivi, ovdje

4.

REPUBLIKA
HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
KLASA: 011-01/16-01/01
URBROJ: 2181/01-09-01/2-18-11
Split, 7. prosinca 2018. godine

GRADONAČELNIK
OVDJE

Sukladno članku 65. stavku 3. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ("Službeni
glasnik Grada Splita, broj 26/15 i 11/18), u prilogu dostavljam Prijedlog za davanje
prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Etnografskog muzeja u Splitu kojeg je
utvrdilo Upravno vijeće na sjednici održanoj 03. prosinca 2018. godine radi davanja
mišljenja Gradskome vijeću Grada Splita.

Na znanje:
1. Odsjeku za radne, pravno normativne i opće poslove, ovdje
2. Arhivi, ovdje

II~~IJIII~II~II~II~III~
REPUBLIKA
HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
Služba za društvene djelatnosti
Odsjek za kulturu
KLASA: 011-01/16-01/01
URBROJ: 2161/01-05-0212-18-12
Split, 11. prosinca 2018. godine

GRADONAČELNIKU

GRADA SPLITA

-ovdje.

Predmet: Prijedlog Statuta Etnografskog muzeja Split,
davanje mišljenja.-

Upravno vijeće Etnografskog muzeja Split utvrdilo je Prijedlog Statuta Etnografskog muzeja
Split, radi davanja prethodne suglasnosti od strane Gradskog vijeća Grada Splita.

Služba za društvene djelatnosti je izvršila stručni uvid u dostavljeni Statuta Etnografskog
muzeja Split te nalazi da je prijedlog Statuta usklađen s pozitivnim odredbama Zakona o
muzejima ("Narodne Novine", broj 61/18).

U svezi s gore iznesenim, Služba za društvene djelatnosti, Odsjek za kulturu, predlaže
Gradonačelniku Grada Splita davanje pozitivnog mišljenja na Prijedlog Statuta Etnografskog
muzeja Split, kojeg je usvojilo Upravno vijeće Etnografskog muzeja Split na sjednici održanoj
dana 3. prosinca 2018. godine.

S poštovanjem,

ETNOGRAFSKI1YIUZEJ SPLIT
0.\'101'1111IlfI
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ŽUPANI.JA

Predmet: Prethodna suglasnost na Prijedlog S/atula Etnografskog muzeja Split
Poštovani,
U privitku Yam dostavljamo
prethodne suglasnosti.

prijedlog Statuta Etnografskog

muzeja Split. a radi davanja

Zbog donošenja novoga Zakona o muzejima (NN 6l/18), koji je na snazi od 19. srpnja 2018.
godine, Muzej je obvezan prema članku 39, točka I ovoga Zakona uskladiti svoj statut s
odredbama ovoga Zakonu u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Prijedlog Statuta Etnografskog muzeja Split utvrdilo je Muzejsko vijeće Etnografskog muzeja
Split na sjednici dana 3. prosinca 2018. godine.

Obrazloženje:
Kako je donesen novi Zakon o muzejima Etnografski muzej Split je dužan izraditi Statut i u
njega unijeti sve promjene koje proizlaze iz loga zakona.
Terminološke promjene se odnose na tijda muzeja, pa se Muzejsko vijeće ponovo naziva
Upravno vijt:Će. Nadalje, odreduje se sastav Upravnog vijeća i trajanje mandata.
Mijenja se i odgovol11ost Stručnog vijeća - ono više ne daje mišljenje o izboru novoga
ravnatelja, a mijenja se i sastav Stručnog vijeća. Naime, od sada će svi stručni djelatnici
muzeja biti članovi Stručnog vijeća.
Precizirali su se uvjeti za izbor ravnatelja. vršitelja dužnosti te njegovo razrješenje.
U unutarnjem ustroju dodan je popis muzejskih zbirki.

S poštovanjem.
Ravnatelj muzeja
Dr.sc. ,)'ilvio Braica

~i,)'c ;)/_~_!(<-

U prilogu:
I. Zapisnik sa sjednice Muzejskog vijeća EMS od 3. prosinca 2018.
2. Prijedlog Statuta EMS

Dostaviti:
Grad Split, Gradsko vijeće
Na znanje:
Grad Split, Služba za društvene djelatnosti, Odsjek za kulturu

Na temelju članka 24. a u svezi sa člankom 39. Zakona o muzejima ('Narodne
novine" broj 61/18) i članaka 53. i 54 Zakona o ustanovama ("Narodne novinc" broj
76/93. 29/97. 47/99. 35108). Upravno vijeće Etnografskog llluzcja Split. nakon
pribavljene prethodne suglasnosti Gradskog vijeća grada Splita na sjednici Gradskog
\'ijeća
2018.
godine
(Klasa:
. Urbroj:
). na sjednici Upravnog vijeća održanoj
2018.
godine donosi

STATUT
Etnografskog

muzeja Split

I. OPĆA ODREDBA
(lanak l.
Ovim Statutom kao osnovnim općim aktom Etnografskog muzeja Split (u daljnjem
tekstu: rv1uzeja) utvrduje se stal us. naziv. sjedište. djelatnost. pečat i znak, zastupanje i
predstavljanje Muzeja. unutarnji ustroj, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela.
imovina i njeno raspoređivanje. te druga pitanja od značaja po obavljanje djelatnosti i
poslovanja Muzeja.

II. NAZIV, SJEDiŠTE

I PEČAT JfUZEJA
Ćlanak 2.

Muzej jc pravna osoba upisana II sudski registar ustanova. pod t\.fBS 060034365 i pod
OIB 87291243639.
J'vluzejje javna ustanova i obavlja svoju djelatnost i sudjeluje u pravnom prometu pod
nazivom: Etnografski muzej Split.
Odluku o statusnim promjenama te prestanku rada Muzeja donosi osnivač. uz
prethodnu suglasnost ministra nadležnog za kulturu. pn pribavljenom mišljenju
Hrvatskoga muzejskog vijeća.
Muzej je osnovan odlukom Pokrajinske vlade za Dalmaciju 1910. godine.
Ćlanak 3.

Sjedište Muzejaje

II

Splitu. Iza Vestibulu 4.
Ćlanak -I.

Muzej ima pečat okruglog oblika promjera 25 mill. sa kružno upisanim tekstom:
Etnogrqf.\'ki muzej Spli/.
Za potrebe računovodstva može se izraditi i koristiti pečat promjera 20 mm.
Štambilj Muzeja je pravokutnog oblika veličine 15x 15 mm s tekstom koji gbsi:
Etl1ogrqf.~ki muzej Split.
Odlukom ravnatelja/ice određuje se broj pečata. način korištenja. veličina štambilja te
osobe koje su odgovorne za čuvanje pečata.

c''1anak 5.
Imovinu ivluzeja čine we nekretnine i pokretnine tc druga imovinska prava na kojima
pravo korištenja i raspolaganja ima r-.tuzej.
('jal/ak 6.

Za obveze preuzete u pravnom prometu I'vluzej odgovara cijelom svojom imovinom
(potpuna odgovornost).
('lanak i.
Grad Split solidarno i neograničeno odgovara za obveze Muzeja.
("'lanak 8.
Muzej ima žiro-račun preko kojeg obavlja promet novčanih sredstava.

Ill. DJELAT,\'OSl' MUZEJA
Ć'lwwk 9.
Djelatnost Muzeja su poslovi nabave muzejske grade. istraži\'anja. stručne i
znanstvene obrade te njezine sistematizacije u zbirke. trajne zaštite muzejske građe.
muzejske dokumentacije i baštinskih lokaliteta i nalazišta u svrhu osiguravanja
dostupnosti. obrazovanja. tumnčenja i predstavljanja javnosti muzejske građe kao
kulturnug materijalnug i nematerijalnog dobra te dijelova prirode.
Iz prethodnog stavka Muzej obavlja sljedeće djelatnosti:
- prikupljanje muzejske grade i muzejske dokumentaciju sukladno SVOJOJ miSIJI
politici skupljanja:
~ čuvanje muzejskih predmeta u odgovarajućim uvjelima i štiti cjelokupnu muzejsku
gradu. muzejsku dokumentaciju. baštinske lokalitete i nalazišta u svrhu obrazovanja.
proučavanja i uživanja u skladu s propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih dobam;
- vodi propisanu muzejsku dokumentaciju o muzejskim predmetima, zbirkama i
aktivnostima !vluzeja:
- organizira stalnc i povremene izložbe. istraživanja. izdavačku djelatnost. predavanja.
konferencije i stručne skupo\'C. te organizira edukativne aktivnosti i radionice;
- osigurava da poslove upravljanja muzejskom zbirkom obavljaju stručni muzejski
djelatnici sukladno standardima. te dostupnost zbirki II obrazovne. stručne i
znanstvene svrhe. prihvatljivo okruženje za javnost i dostupnost građe;
- obavlja procjenu povijesne. znanstvenc. umjetničke i tržišne vrijednosti muzejske
grade za potrebe upravljanja imovinom. za osiguranje i otkup. le izrađuje stručna
mišljenja. vještačenja i elaborate o muzejskom pred me !ll. građi. zbirci o kojoj skrbi i
drugim kulturnim dubrima te dijelovima prirode;
- organizira izradu i prodaju suvenira i predmeta tc izdavanje i prodaju publikacija
temalski vezanih uz fundus i program muzeja.
~ izdavačka djelatnost te objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i
muzejskoj dokumentaciji putem stručnih. znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava. i
to:

\.'
_ tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija. knjiga. brošura. karata, atlasa.
plakata. reklamnih kataloga. prospekata i drugih tiskanih oglasa. albuma. dnevnika.
kalendara. poslovnih obrazaca i drugih publikacija.
_ proizvodnja. promocija. distribucija i prikazivanje audiovizualnih djela.
- organizacijn glazbenih priredbi.
- kupnja i prodaja rube za kulturu.
- matična djelatnost. i to:

_ organiziranje

i održavanje

predavanja.

tečajeva. seminara. te pružanje stručne

pomoći iz stručnog muzejskog djelokruga.
_ koordiniranje rada lokalnih zavičajnih zbirki i muzeja bez etnologa.
_ davanje naputaka kulturno-umjetničkim
drustvim3,
posebice kod izrade
narodnih

kopija

nošnji.

Ćlanak JO.
Muzej podržava
i orgal1lzlra umjetnička
i
kulturna događanja
u okviru svog
djelokruga, provodi digitalizaciju muzejske grade, obavlja reviziju građe u muzeju i
dostavlja o torne izvješće ministarstvu nadležnom za poslove kulture i osnivaču,

(lanak J 1.
Muzejska građa i muzejska dokumentacija
štite se kao kulturno dobro i na njih se
primjenjuju propisi o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.
U vezi korištenja muzejske građe kojoj nije istekao rok autorskopravne
zaštite.
primjenjuju se propisi iz područja autorskog prava.
Muzejski predmet i muzejska zbirka upisom u inventarnu knjigu javnog muzeja stječu
status kulturnog dobra, a inventuma knjiga javnog muzeja sastavni je dio Registra
kulturnih dobara Republike

Hrvatske.

Ćlanak 12.
Muzej posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost
Statutom i drugim općim aktima Muzeja.

na način određen

Zakonom,

ovim

(lo17(/k 13.
Muzej muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju
pribavlja
nasljeđivanjem.
zamjenom. terenskim radom i istraživanjem
dopušteni

kupnjom, darovanjem.
te na drugi zakonom

način.

IV. TIJELA MUZEJA
1. Upravno vijeće
('lal/ak J-/.
Upravno vijeće broji pet članova.
Tri člana imenuje predstavničko
tijelo Grada Splita iz rcdova istaknutih kulturnih.
javnih. znanstvcnih djclatnika. pravnih. ekonomskih i financijskih stručnjaka. jednog

• •
hira muzejsko strueno \"ijeće tajnim gJasonll1jem. le jednog člana bimju svi radnici
sukladno zakonu kojim se uređuju radni odnosi tajnim glasovanjem.
Ako se zbog bilo kojeg razloga smanji broj (:Ianov(l Upra\'llOg vijeća. imenuje se novi
član Upravnog vijeća.
!\landat člana Upravnog vijeća prema stavku 2. ovoga članka traje do isteka mandata
za koji je bio imenovan raniji član Upravnog vijeća.
Upravilo vijeće je dužno izvijestiti Grad Split o potrebi imenovanja novog člana
Upravnog vijeća II roku od osam dana od dana prestanka svojstva člana Upravnog
vijeća za osobu koju je imenovalo predstavničko tijelo Grad Splita.

elanak 15.
Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.
16.

(ltll/lIk

Upravno vijece ima predsjednika i zamjenika predsjednika. koje članovi biraju
izmedu sebe.
Na sjednicama Upravnog yijeća odlučuje se javnim glasovanjem.
Glasovati sc može i tajno kada je to određeno Zakonom ili kada Upravno vijeće
odluči da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.
Za rad Upravnog vijeća potrebna je većina od ukupnog broja članova Upravnog
vijeća.
Odluke se donose kvaliticiranom većinom. odnosno većinom ukupnog broja članova
Upravnog vijeća.
Poslovnikom o radu upravnog vijeća. utvrđuje se postupanje i uređuje rad upravnog
vijeća.
Oallak

j

7.

Upravno vijeee u okviru svoje nadležnosti:
- usvaja program rada i razvitka Muzeja na prijedlog ravnatelja i uz
pribavljeno mišljenje stručnog vijeća, le nadzire njegovo izvršavanje.
- usvaja financijski plan i godišnji obmčul1. te izvješće o izvršenju programa
rada i razvitka Muzeja
- donosi Statu! uz prethodnu suglasnost predstavničkog tijela Grada Splita.
- donosi druge opće akte i\..1uzejaII skladu s odredbama zakona i odredbama
ovog SlatU!3.
- daje suglasnost Ila Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih
mjesta.
- predlaže imenovanje ravnatelja Muzeja,
- obavlja i druge poslove odredene zakonom i ovim Statutom.
2. R~I\'natcJj

Oanak 18.
Muzejom upravlja ravnatelj.

• •
Ćlanak 19.
Ravnatelja imenuje i razl]esava predstavničko tijelo Grada Splita na prijedlog
Upravnog vijeća Muzeja.
Iznimno od prethodnog stavka ravnatelja će razriješiti predstavničko tijelo Grada
Splita iz zakonom predviđenih razloga. bez prijedloga Upravnog vijeća.
Ćlanak 20.
Mandat ravnatelja t\tuzeja traje četiri godine i ista osoba može se ponovo imenovati
za ravnatelja.
Ćlanak 21.
Ravnatelj upravlja. organizira i vodi rad i poslovanje Muzeja. predlaže program rada i
razvoja, predstavlja i zastupa Muzej. donosi opće akte muzeja sukladno Statutu.
poduzima sve pravne radnje II ime i za račun Muzeja. zastupa Muzej II svim
postupcima pred sudovima. upravnim i državnim tijelima. te pravnim osobama s
javnim ovlaštenjima.
Ravnatelj jc odgovoran za zakonitost rada Muzeja.
Ravnatelj ne može bez posebnih ovlasti Upravnog vijeća Muzeja. nastupati kao druga
ugovorna strana i s Muzejom sklapati ugovore tl svoje ime i za S\'oj račun. u svoje ime
i za račun drugih osoba ili u ime i za račun drugih osoba.
Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Muzej u pravnom prometu.
Punomoć može dati samo u granicama svojih ovlasti. a daje sc sukladno odredbama
zakona kojim sc uređuju obvezni odnosi.
("'lanak 22.

Ravnatelj vodi stručni rad Muzeja i odgovoran je za stmčni rad Muzeja.

članak 23.
Za ravnatelja se može temeljem četverogodišnjeg programa rada imenovati osoba
koja ima završen diplomski sycučilišni 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.
Iznimno od prethodnog stavka ovog članka. ako se na ponovljeni natječaj ne javi
osoba koja ima propisane mjete. za ravnatelja l'vluzeja može se. na temelju
predloženog četverogodišnjeg programa rada. imenovati osoba koja ima završeno
obrazovanje propisano stavkom l. ovog članka. najmanje jednu godinu rada u muzeju
ili najmanje pet godina rada u kulturi. a odlikuje se stručnim. radnim i organizacijskim
sposobnostima.
Ako predstavničko tijelo osnivača ne obavi razrješenje i imenovanje ravnatelja
Muzeja kojem je istekao manda ili ovlast vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja. tijelo
nadležno za provedbu nadzora nad zakonitošću rada i općih akata Muzeja razriješit će
dužnosti ravnatelja i imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja bez provođenja javnog
natječaja do imenovanja ravnatelja odnosno vršitelja dužnosti r3\'nate1ja od slrane
osnivača.

•
Za \Tšitelja dužnosti ravnatelja Muzeja. može se, bez provodenja javnog natječaja.
imenovati osoha koju ima ohrazov3nje propisano stavkom l. ovog članka. a na OVlI
dužnost može se imenovati i osoba koja nije djelatnik Muzeja.
Ćlanak 2~.
Javni natječaj za imt'llovanje ravnatelja raspisuje i provodi Muzej.
Natječaj se raspisuje najkasnije Iri mjeseca prije isteka mandata ravnatelja.
Ne raspiše li ~'luzej natječaj za imenovanje ravnatelja Ll roku iz prethodnog stavka.
natječaj će raspisati Grad Split.
('lanak 25.
;-.Jatječajza imenovanje ravnatelja Muzeja objavljuju se II dnevnom tisku.
U natječaju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavali kandidat vrijeme zn koje se
imenuje. rok do kojega se primaju prijave kandidata i rok LJ kojemu će prijavljeni
kandidati biti obaviješteni o izboru.
Ruk do kojega se primaju prijave kandidata po natječaju je 15 dana od dana objave
natječaja. a rok II kojemu se kandidati obavještavaju o izboru ne može biti dulji od 45
dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
U roku od 15 dana od isteka roka za primanje prijava kandidata Upravno vijeće
utvrđuje prijedlog za imenovanje ravnatelja. te ga uz obrazloženje izbora i ukupnom
natječajnom dokumentacijom svih kandidata dostavlja predstavničkom tijelu Grada
Splita.
('lanak 26.
Stručne službe Grada Splita u roku određenom u natječaju obavijestiti će svakog
prijavljenog kandidata o izboru i dati mu pouku o njegovu pravu da pregleda
natječajni materijal i da II roku od petnaest dana od dana primitka obavijesti može
zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o
imenovanju zbog bitne povrede postupka ili zbog loga što izabrani kandidat ne
ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju.
Ćlanak 27.
Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude
izabran. natječaj će .seponovili.
thll/ak 28.
Ravnatelj pored poslova utvrdenih zakonom:
- izvršava odluke i zaključke Upravnog vijeća.
- donosi odluku o prijemu djelatnika u radni odnos,
- izdaje naloge pojedinim djelatnicima !'vluzeja u svezi izvršavaJ~a odredenih poslova
sukladno općim aktima muzeja.
- u skladu sa statutom odlučuje o raspoređivanju djelatnika na radna mjesta u Muzeju.
- donosi opće akte za čijt: je donošenje nadle7.an II skladu sa zakonom, dmgim
propisom i ovim statutom.

•

_ izvješćuje Upravilo vijeće o poslovanju Muzeja.
_ obavlja i druge poslo,"e utvrdene zakol1ol11. ovim Statutom i općim aktima Muzeja.

Ćlanak 29.
Ravnatelj je samostalan
Gradu Splitu.

II

svojemu radu. a osobito je odgovoran Upravnom vijeću i

Ćlanak 30.
Muzej potpisuje ravnatelj. a
ovlasti za potpis.

II

slučaju njcgo\'e nenazočnosti djelatnik kojega ravnatelj

(lanak 3 J.
Odlukom ravnatelja. II slučaju spriječenosti ili njegove nenazočnosti
osoba ovlaštena za potpisivanje financijskih i drugih akata Muzeja.

određuje se

Ćlanak 32.
Ravnatelj Muzeja ovlašten je II ime i za račun i'vluzeja samostalno sklapati ugovore II
pravnom prometu. sukladno Zakonu o nabavci opreme i ustupanju radova. osim
ugovora o izvođenju investicijskih radova i nabave opreme čija vrijednost prelazi
70.000 kuna. a sredstva se osiguravaju u proračunu Grada. o čemu odluku donosi
izvršno tijelo osnivača.
('lanak 33.
Ravnatelj rvluzeja moze hiti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan.
Predstavničko tijelo Grada Splita duzno je razriješiti ravnatelja:
_ ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu.
_ ako nastanu takovi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima
se uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu.
_ ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Muzeja ili postupa
protivno njima.
_ ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Muzeju
vecu štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale
veće smetnje u obavljanju djelatnosti Muzeja.
Ćlanak 3-1.
Prije donošenja odluke o razrješenju. ravnatelju se mora dali mogućnost da se izjasni
o razlozima za raz~iešen.ie.
U slučaju razrješenja ravnatelja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja. a Muzej je
dužan raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja
dužnosti.

•

•
e/mwk J5.
Protiv odluke o raZI]eSenju. ravnatelj 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 33. ovoga Statuta.
Tužba iz stavka I. ovoga članka podnosi se nadležnom sudu II roku od trideset dana
od dana primitka odluke o razrješenju.
3. Stručno vijeće Muzeja
('lemak 36.

Muzej ima Stručno vijeće.
Stručno vijeće l\.1uzejačine svi stručni muzejski djelatnici muzeja.
Stručno vijeće raspravlja o stručnim pitanjima rada muzeja. razmatra i predlaže
programe rada. razmatra iz\ješća o radu. daje mišljenje i prijedloge II vezi s razvojem
djelatnosti te obavlja i druge stručne poslove sukladno ovom Statutu.
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.
("/anak

37.

Stručno vijeće Muzeja osobito:
- raspravlja i d,~e mišljenje o stručnim pitanjima rada Muzeja II sklopu
nadležnosti utvrđenih zakonom. ovim Statutom i općim aktima rvfuzeja.
- daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge glede organizacije
rada i uvjeta za razvitak djelatnosti.
- obavlja i druge poslove odredene zakonom.
(-"o/anak 38.
Naćin rada Stručnog vijeća ureduje se Poslovnikom o radu Stručnog vijeća Muzeja.
V. UNUTARNJI

USTROJ
(/ul/ak

JV

(vluzej je ustrojen kao cjelina. bez ustrojbenih jedinica. a ravnatelj je jedini rukovodeći
djelatnik. te svi djdatnici \luzeja njemu neposredno odgovaraju za svoj rad.
Organiziranje i objedinjavanje poslova i zadataka iz djelokruga I\luzeja vrši isključivo
ravnatelj.
('lanak -10.

U poslove !vfuzeja spada sljedeće:
I. poslovi osnovne muzejske djelatnosti.
2. poslovi uprave. financiranja i računovodstva

le

opći poslovi.

•
(jmwk -II.

Poslove osnovne muzejske djelatnosti \Tši stručno muzejsko osoblje. a odnosi se na
obavljanje stručnih poslova i pomoćnih stručnih poslova II Muzeju.

Ć'hlllak-l2.
U poslove uprave spadaju svi poslovi iz nadležnosti ravnatelja f\..'Iuzeja(upravljanje.
rukovođenje. predstavljanje. zastupanje i sl.). pravni poslovi. te svi drugi poslovi
tajničko-administrativne naravi.
Ćlanak -13.
Poslovi tinanciranja i računovodstva sadrže sve poslove vezane uz pnmjenu
zakonskih i drugih propisa iz oblasti financiranja. knjigovodstva i računovodstva.
("'lanak -1-1.
Opći poslovi sadrže administrativne poslove. poslove prijepisa i umnožavanja. naba\'c
i ekonomata. održavanje. čuvanje. čišćenje poslovnih i muzejskih prostora. dostave i
prijevoza, telekomunikacijskih veza i druge opće poslove.
('lanak .J5.
U Muzeju se uspostavljaju sljedeće muzejske zbirke:
~ Likovna zbirka;
- Zbirka čipki;
- Zbirka europskih i vaneuropskih predmeta:
~Zbirka glazbala;
~Zbirka jadranskih nošnji:
- Zbirka kućnog inventara;
- Zbirka muzeografskih pomagala:
- Zbirka nošnji dalmatinskog zaleda:
- Zbirka nošnji Kosova i Makedonije;
~ Zbirka nošnji Slavonije i Baranje;
- Zbirka nošnji središnje Hrvatske;
~ Zbirka običaja;
- Zbirka oružja;
- Zbirka posoblja;
~Zbirka rekonstruiranih nošnji;
- Zbirka srebrnog nakita:
- Zbirka suvenira:
~Zbirka tekstila iz Bosne i Hercegovine;
- Zbirka tepiha;
~Zbirka tradicijskog gospodarstva;
~Zbirka tradicijskog rukotvorstva:
- Zbirka uzoraka vezova:
~Zbirka zlatnog nakita.

Brigu o jednoj ili više zbirki \'ode kustosi.

VI.. I/AT/ĆNA

DJELATNOST
('lanak -16.

Muzej obavlja matičnu djelatnost druge razine za etnografske muzeje i zbirke unutar
sustaV<lmuzeja Republike Hrvatske.
Matična djelatnost Muzeja utvrdena je Pravilnikom o načinu i mjerilima za
povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 120102 i 82106). članak 17.
lOčka 4.
VII. IMOVINA MUZEJA I NJENO RASPOREĐIVANJE
(lanak ';7.
Imovinu Muzeja čine stvari. prava i novac.
Imovinom Muzeja upravlja se na naćin propisan zakonom, propisima donesenim na
temelju zakona. aktima i odlukama osnivača i općim aktima Muzeja.
(1(l1/(/k .J8,

Sredstva za rad Muzeja osiguravaju se iz proračuna Grada Splita.
Dio sredstava za posebne programe osiguravaju se iz proračuna Republike Hrvatske.
Županije splitsko-dalmatinske, vlastitih prihoda. zaklada, sponzorstva i darova.
Muzej ne može steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu koju koristi i drugu imovinu ćija
pojedinačna vrijednost prelazi 70.000 kn. bez suglasnosti izvršnog tijela osnivača.
("lanak

.Jf).

Ako Muzej u obavljanju svoje djelatnosti ostvari uobit ista se upotrebljava poglavito
za obavljanje i razvoj djelatnosti Muzeja.
Ukoliko Muzej iskaže gubitak, isti podmiruje Grad Split ukoliko se ne može podmiriti
iz sredstava Muzeja.
(llIllllk

5U.

Način i uvjeti stjecanja sredstava za rad Muzeja utvrduju se zakonom. općim aktima
ivIuzeja i ugovorima.
('lanak 51.
Financijsko poslovanje Muzeja obavlja se Ll skladu sa zakonom i drugim propisima
donesenim na temelju zakona.
Financijsko poslovanje Muzeja obuhvaća izradu financijskog plana, evidenciju o
ostvarivanju prihoda i izdacima, izradu temeljnih financijskih izvješća. te izradu
periodičnog obračuna i zaključnog računa.

•
Ćlanak 52.
Sredstva rvluzejn Koriste sc samo za namjene iz djelatnosti r-,.'luzeja utvrdene zakonom.
drugim aktima donesenim na temelju zakona i programom rada Muzeja.
Sredstva iz proračuna Grada Splita i drugih subjekata iz članka 48. o\'og Statuta mogu

se koristiti samo za namjene za koje su JoJijdjena.
Ćlanak 53.
Naredbodavac

za izvršenje

financijskog

plana Muzejaje

ravnatelj.

Članak 5-1.
Upravno vijece na prijedlog ravnatelja Muzeja. na temelju zaključnog obračuna.
podnosi izvješće o poslovanju
rvluzeja Gradu Splitu i drugim subjektima prema
kojima postoji zakonska obveza podnošenja izvješća.

Članak 55.
Djelatnici

Muzeja imaju pravo na plaću

II

skladu sa zakonom.

kolektivnim

ugovorom

i općim aktom t'vluzeja.

VlIl.IZVJEŠČE

O POSLOVANJU

MUZEJA
Članak 56.

Upravno vijeće Muzeja podnosi izvješće o poslovanju muzeja predstavničkom tijelu
osnivaču obvezno. za razdoblje periodičnog obračuna i protekom poslovne godine za
poslovnu godinu a po vlastitoj inicijativi, kada ocijeni da bi lIvjeti poslovanja mogli
dovesti do bitnijih odstupanja II ostvarivanju programa i poslovaJ~a Muzeja.
Upravno vijeće Muzeja dužno je podnijeti izvješće Gradu Splitu. Županiji
dalmatinskoj i Ministarstvu kulture kad oni to zatraže.

IX. JAVNOST

splitsko-

RADA MUZEJA
(:jO/Jak 57.

Rad j'vluzeja je javan.
Muzej jc dužan pravodobno

1 Istmito

obavješćivati

javnost

o obavljanju

svoJe

djelatnosti ili dijela djelatnosti za kojuje osnovan.
Muzej je dužan obavješćivati svoje djelatnike o pitanjima od interesa za ostvarivanje
njihovih prava i obveza. kao i o drugim pitanjima od zajedničkog interesa.

Ć:Janak 58.
Ravnatelj i djelatnici
koje 011 ovlasti mogu putem tiska
izvješćivati javnost o radu. poslovanju i razvoju i\1uzeja.

elektronskih

medija

•
(lanak 59,
Janlost rada Muzeja II ostvuri\"anju djdalllosti i pružanju usluga građanima pobliže St'
utvrđuje općim aktom i'-'luzeja o načinu njegova rada.

X. NADZOR NAD RADOM MUZEJA
('lanak 60.
Nadzor nad zakonitošću rada i opcih akata ~fuzeja obavlja Ured državne uprave II
Splitsko-dalmatinskoj županiji nadležan za kulturu.
U provođenju nadzora ravnatelj Muzeja. Upravno vijeće i djelatnici Muzeja dužni su
surađivati s ovlaštenim tijelima i osobama koji provode nadzor.
('lanak 61.
Inspekcijski nadzor Ilad muzejskom građom i muzejskom dokumentacijom koja .se
štiti kao kulturno dobro. obavljaju inspektori zaštite kulturnih dobara sukladno
Zakonu.
h1uzej je dužan inspektoru osigurati uvjete za provedbu nadzora. omogućiti mu
pregled kulturnoga dobra. uvid u dokumentaciju koju zatraži i dati mu potrebne
podatke i obavijesti.
elanak 62.
Stručni nadzor nad radom Muzeja. kao i nad zaštitom muzejske građe i muzejske
dokumentacije obavlja matični muzej ili drugi muzej koji ministarstvo nadležno za
poslove kulture ovlasti.

XI. STATUSNE

PROMJENE

I PRESTANAK

MUZEJA

Ćlanak 63,
Grad Split moze donijeti odluku o statusnim promjenama i prestanku rada Muzeja
samo uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove kulturu, po
pribavljenom mišljenju Hrvatskoga muzejskog vijeća.

XII. SURADNJA

SA SINDIKATOM
(lanak 6-/.

tvluzej je dužan sindikalnom povjereniku staviti na raspolagaJ~e obavijesti koje su mu
potrebne za vršenje njegove dužnosti, te omogućiti uvid u akte i druge dokumente II
svezi sa ostvarivanjem i zaštitom prava djelatnika iz radnog odnosa.
Ravnatelj ili druga nadležna tijela Muzeja dužna su razmotriti stavove j prijedloge
sindikata i o njima se izjasniti.

•

•
XIl/. OPĆI AKTI
Članak 65.
Opći akti Muzeja su: Statut. pf<l\'ilnici. poslovnici i odluke kojima se ureduju pojedina
pitanja djelatnosti Muzeja.
(hll7ak MS,
Statut je temeljni opći akt Muzeja.
Svi ostali opći akti ne mogu biti suprotni Statutu.
Ćlanak 67.
Sukladno statutu donose se slijedeći opći akti:
- Pravilnik o radu,
_ Pravilnik o Unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta .
• Pravilnik o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti,
_ Pravilnik o financijskom poslovanju i računovodstvu.
- Pravilnik o zaštiti na radu.
- Pravilnik o zaštiti od p07..ara.
_ Pravilnik o registriranoj građi i zaštiti fondova Muzeja.
- Poslovnik o radu Stručnoga vijeća.
_ Poslovnik o radu Upravnog vijeća
. drugi opći akti II skladu sa propisima i zakonom.
Ćlanak 66.
Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana njihova objavljivanja na oglasnoj
ploči muzeja.
Izmjene i dopune Statuta i općih akata donose se po postupku propisanom za njihovo
donošenje.

XIII. POSLOVNA TAJNA
Č'lanak 68.
Poslovnom tajnom smatraju sc isprave i podaci čije bi priopćavanje ili davanje na
uvid neovlaštenim osobama biJo protivno poslovnom interesu :vluzeja ili štetilo
njegovom poslovnom ugledu. odnosno interesu i ugledu zaposlenih.
t!allak 69.
Poslovnom tajnom smatraju se:
_ dokumenti koje ravnatelj 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 fizičko-tehničkog osiguranja fundusa. objekata i imovine Muzeja.

•
- druge isprave i podaci čije bi priopć<wanje ll~ovJaštt'noj osobi hijo protivno
interesima !vluzeja. njegova osnivača. t~državnih organa i tijela.
('lanak iU.
Isprave i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu. drugim osobama može priopćiti
ravnatelj i osoba koju on ovlasti.
('lanak 72.
Sto je poslovna tajna uređuje se posebnim općim aktom.
O čuvanju poslovne tajn!: neposredno skrbi ravnatelj.

XII" ZAŠTITA I UNAPREDENJE ŽIVOTNOG OIiOu.iA
('lanak 7J
Djelatnici i nadležna tijela Muzeja dužni su organizirati obavljanje svoje djelatnosti
tako da se osigurava sigumost na radu. te da se provode potrebne mjere zastite

životnog okoliša.

xv. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Ćlanak 7.1.
Do donošenja općih akata Muzeja iz članka 67. Statuta ostaju na snazi postojeći akti
ako nisu II suprotnosti s ovim Statutom.
Opći akli određeni ovim Statutom donijet će se II roku od 60 dana od dana stupanja na
snagu ovog Statutu.
Ćlanak 7-1.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut od 21. lipnja 2016. godine.
(Jal/ak 75.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Muzeja.
U Splitu.

20l8.
Predsjednik Upravnog vijeća l\.luzeja
Dr.sc. Ant~ Jurčević
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MUZEJSKO VIJEĆE
ETNOGRAFSKOG MUZEJA SPLIT

ZAPISNIK
sjednice Muzejskog vijeća Etnografskog

muzeja Split (9/2018)

Sjednica je održana 3. prosinca 2018. godine u prostorima Etnografskog muzeja Split (Iza
Vestibul a 4), s početkom u 9,00 sati.
Sjednici su nazočili:
\. Ante Jurčević, predsjednik Muzejskog. vijeća
2. Vesna Bulić-Baketić, zamjenica predsjednika Muzejskog vijeća
3. Slaven Raos, član Muzejskog vijeća
4. Svemirka Me.štrović.Bralić, članica Muzejskog vijeća
5. Maja Alujević, članica Muzejskog vijeća
6. Silvio Braica, ravnatelj Muzeja

Dnevni red:
I.

Usvujanje Zapisnika

MV sa sjednice 8. :studenoga 2018.

2. Plijedlog novoga Statuta E}"{S
3. Razno
AD I)

Clanovima Muzejskog
kojeg su svi članovi

vijeća prethodno je upućen poziv s predloženim dnevnim redom i
Vijeća prihvatili, pn se uz kratku raspravu pristupilo donošenju

zaključaka.
Zapisnik sjednice Muzejskog vijeća EMS od 8. studenogn 2018. godine prerhođno je putem e.
muilu dostavljen svim člnnovima Muzejskog vijeća. Zapisnik je bez primjedbi prihvaćen.

•

(

AD2)

Prijedlog novoga Statuta Etnogmfskog muzeja Split je putem e-maila dostavljen članovima
Muzejskog vijeća.
Zbog donošenja novoga Zakona o muzejima (NN 61118), koji je na snazi od 19. srpnja 2018.
godine, Muzej je bio obvezan prema članku 39, točka I ovoga Zakona uskladiti svoj statut s
odredbama ovoga Zakona II roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Muzej je to i napravio II roku. jer je 19. rujna, na sjednici Muzejskog vijeća prihvatio izmjene
statuta te ih II obliku Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Etnografskog muzeja
Split proslijedio

Gradskom

vijeću grada Splita. Naknadno

je došlo mišljenje

iz Gradskog

vijeća da svi statuti gradskih muzeja moraju biti izradeni po predlošku kojega je izradio Ured
za kulturu.
Muzej je prethodno, putem e-maila, članovima Muzejskog vijeća poslao tekst prijedloga
novoga Statuta Etnografskog muzeja Split.
Od većih izmjena treba spomenuti da su promjene Statuta uglavnom terminološke naravi, jer
se u novome Zakonu Muzejsko vijeće opet naziva Upravnim- vijećem. Nadalje. zbog
izbjegavanja nesuglasica pri budućim natječajima za ravnatelja, citiran je zakonski tekst
umjesto ranijeg II Statutu. Uredeno je i pitanje Stručnog vijeća kojega sada tvore svi stručni
djelatnici Muzeja. Ostale promjcne su minimalne. Promjene Statuta su skoro identične kao i
one prethodne u Izmjenama i dopunama Statuta EMS ali ovaj puta kao cjelovit tekst Statuta
EMS.
Svi prisutni su prihvatili tekst Prijedloga Statuta Etnografskog muzeja Split, koji je dio ovoga
Zapisnika.
Sjednica je završila

II

10 sati.
predsjednik Muzejskog vijeća EMS.a

/
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dr. sc_ Ante Jurčević

