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REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT

GRADONAČELNIK

KLASA: 612-05/18-01/81
URBROJ: 2181/01-09-02/19-18-4
Split, 13. prosinca 2018. godine

GRADSKOM VIJEĆU GRADA SPLITA
"'r predsjednika Igora Stanišića

ovdje -

PREDMET: Prijedlog Statuta Galerije umjetnina Split
- daje se mišljenje

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita~broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13,46/13 - pročišćeni tekst i 11/18), Gradonačelnik Grada Splita
dana 13. prosinca 2018. godine, daje pozitivno mišljenje na prijedlog Statuta Galerije
umjetnina Split kako ga je utvrdilo Upravno vijeće Galerije.

DOSTAVITI:
(1) Odsjeku za rad Gradskog vijeća, ovdje
i Arhivi, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
Služba za društvene djelatnosti
Odsjek kulturu

KLASA: 612-05/18-01/81
URBROJ: 2181/01-05-0212-18-3
Split, 11. prosinca 2018. godine

GRADONAČELNIKU GRADA SPLITA

-ovdje-

Predmet: Prijedlog Statuta Galerije umjetnina Split,
davanje mišljenja.-

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

Služba za društvene djelatnosti je izvršila stručni uvid u dostavljeni Statut Galerije umjetnina
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 Galerije
umjetnina Split, kojeg je usvojilo Upravno vijeće Galerije umjetnina Split na sjednici održanoj
dana 30. studenog 2018. godine.

s poštovanjem,
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK

KLASA: 612-05/18-01/81
URBROJ: 2181/01-09-01/2-18-2
Split, 11. 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 Statut Galerije umjetnina kojeg je utvrdilo Upravno vijeće na
sjednici održanoj 30. studenog 2018. godine, radi davanja mišljenja Gradskome vijeću
Grada Splita.

PREDSJEDNIK
radskoga vijeća

or Stanišić, v.r.
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(;'ALERiJA: UMJETNINA

Grad Split
Gradsko vijeće

Obala kneza Branimira 17

21000 Split

U Splitu, 7.12.2018.

Ur.br.214/18

Galerija umjetnina

Museum of fine Arts

•I Kr<l!ja Tomislava 15
21000 Split I(roa(i<l Predmet: Prethodna suglasnost na novi Statut Galerije umjetnina iz 2018.g

, I H8s 21350 '10
, / +38521350 111

Poštovani,

•! galerija-umjetnina@galum.hr

- / WWYI.'.galum.hr

OB: 73046'43509
IBAN. HR691500009110132U98

SWlFT!BI(;HAA6Hfill.

Zbog donošenja novog Zakona o Muzejima (NN 61/18) koji je na snazi od 19.

srpnja 2018. godine, Muzej je obavezan prema članku 39. točka 1 ovoga Zakona uskladiti

svoj Statut s odredbama novog Zakona. POdogovoru svih gradskih muzeja donesena je

odluka o donošenju novog Statuta.

Na sjednici Upravnog vijeća Galerije umjetnina održanoj 30. studenog 2018.

usvojen je novi Statut Galerije umjetnina, za koji ovim putem od Gradskog vijeća Grada

Splita tražimo prethodnu suglasnost.

Prilozi:

1. Statut Galerije umjetnina

2. Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća Galerije umjetnina od 30.11.2018. g.

S poštovanjem,

. 'O:
Predsjednica Upravnog vijeća Galerije umjetnina

dr.sc. Sandi Bulimbašić

Q~,.J,;\M.\..-,<>VY, e:
Dostaviti:

Pri!.
O I

RE~\,JP~!!Y:\.~~~~.~~f}Gradsko vijeće
Gr.d S lit

10.12.2018. Jštvene djelatnosti, Odsjek za kulturu
Or . "ed

" VIi.
0,00

Pnmljeno
KJasifikaclska oznaka
612..05116..01181
Ul1.ldtbeni bro'
380-18-1
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STATUT

GALERIJE UMJETNINA

Split, 2018. godina



Na temelju članka 24. a u svezi sa člankom 39. Zakona o muzejima ('"Narodne novine"
broj 61118) i članaka 53. i 54 Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93,
29/97, 47/99, 35/08), Upravno vijeće Galerije umjetnina, nakon pribavljene prethodne
suglasnosti Gradskog vijeća grada Splita na sjednici Gradskog vijeća _
2018. godine (Klasa: , Ur. broj: ), na sjednici
Upravnog vijeća održanoj 30.11. 2018. godine donosi

STATUT

GALERIJE UMJETNINA

I. OPĆA ODREDBA
Ćlanak l.

Ovim Statutom kao osnovnim općim aktom Galerije umjetnina (u daljnjem tekstu:
Muzeja) utvrduje se status, naziv, sjedište, djelatnost, pečat i znak, zastupanje i
predstavljanje Muzeja, unutamji ustroj, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela,
imovina i njeno raspoređivanje, te druga pitanja od značaja po obavljanje djelatnosti i
poslovanja Muzeja. .

ll. NAZIV, SJEDIŠTE I PEČATMUZEJA

Ćlanak 2.

Muzej je pravna osoba upisana u sudski registar ustanovu. pod NmS O()0094()92 i pod
0113 73046143569.
Muzej je javna ustanova i obavlja svoju djdatnosl i sudjeluje II pravnom prom~tu pod
nazivom: Galerija umjetnina.
Odluku o statusnim promjenama tc prestanku rada iviuzeja dOllosi osnivač, uz prethodnu
suglasnost ministra nadle7.nog za kuhul"ll. po pribavljenom mišljenju Hrvatskoga
muzejskog vijeća.
Muzej je osnovan bližom odredbom Kraljevske banskc uprave Primorske banov inc l.
Broj SS3?/3 od 01. travnja 1931. godine (.,Služheni glasnik Primorske banovine", broj XI
ou 17. travnja 1931.).

('lllI/(/k 3.
Sjedište Muzejaje u Splitu, Lovretska ll.

(:lanak 4.

Muzej ima pečat okruglog oblika promjera 20 mm, sa polukružno upisanim tekstom:
"Galerija umjetnina", a u sredini .,Split".
Za potrebe računovodstva može sc izraditi ikoristiti pečat promjera 20 mm.
Odlukom ravnatelja/ice odreduje se broj pečata, način korištenja, vdičina štambilja te
osobe koje su odgovome za čuvanje pečata.
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Članak 5.
Imovinu Muzeja čine sve nekretnine i pokretnine te druga imovinska prava na kojima
pravo korištenja i raspolaganja ima Muzej.

Članak 6.
Za obveze preuzete II pravnom prometu Muzej odgovara cijelom sVOJom ImOVinom
(potpuna odgovornost).

Ćlanak 7.
Grad Split solidarno ineograničeno odgovara za obveze Muzeja.

(:lanak 8.
Muzej ima žiro-račun preko kojeg obavlja promet novčanih sredstava.

III. DJELATNOST MUZEJA
Članak 9.

Djelatnost Muzeja su poslovi nahave muzejske grade, istraživanja, stručne i znanstvene
obrade te njezine sistematizacije II zbirke, trajne zaštite muzejske grade, muzejske
dokumentacije i baštinskih lokaliteta i nalazišta II svrhu osiguravanja dostupnosti,
obrazovanja, tumačenja i predstavljanja javnosti muzejske građe kao kulturnog
materijalnog i nematerijalnog dobra te dijelova prirode.
Djelatnost iz prethodnog stavka Muzej obavlja:
_ prikupljanje muzejske grade i muzejske dok'1lll1entacijusukladno svojoj misiji i politici
skupljanja;
- čuvanje muzejskih predmeta II odgovarajućim uvjetima i štiti cjelokupnu muzejsku
gradu, muzejsku dokumentaciju. hnštinske lokalitete i nalnzišta II svrhu obrazovanja.
proučavanja i uživanja u skladu s propisima o zaštiti i o..:uvanju kulturnih dobara;
- vodi propisanu ll1uzejsku dokumentaciju o muzejskim predmetima, zbirkama i
aktivnostima f\.luzeja;
- organizira stalne i povremene izložbe, istrazivanja, izdavačku djelatnost. predavanja.
konferencije i stručne skupove, tc organizira edukativne aktivnosti i radiunice;
- osigurava da poslove upravljanja muzejskom zbirkom obavljaju stručni muzejski
djelatnici sukladno standardima, te dostupnost zbirki u obrazovne, stručne i znanstvene
svrhe, prihvatljivo okruženje za javnost i dostupnost grnđe;
- obavlja procjenu povijesnt.:, znanstvene. umjetničke i tržišne vrijednosti muzejske grade
za potrebe upravljanja imovinom. za osiguranje i otkup, te izradujt:: stručna mišljelua.
\ještačenja i elahorate o muzejskom prt:dmctu, gradi, zbirci o kojoj skrbi i dmgim
kulturnim dobrima tc dijelovima prirode;
- organizira izradu i prodaju suvenira i predmeta te izdavanje i prodaju publikacija
tematski vezanih uz fundus i program muzeja

Za vlastite potrebe Muzej obavlja i djelatnosti koje su II svezi temeljne (ljelatnosti
Muzeja, sukladno zakonu i podzakonskim propisima koji su na snazi:
~ promidžbu - reklamom i propagandom II tiskanim i elektronskim medijima te
društvenim mrežama



- nakladništvo - objavljivanje kataloga izložbi, mapa, prospekata, vodiča, biltena,
programa, plakata, knjiga, reprodukcija, kalendara, CD-a, DVD-a i drugoga
- trgovinsku djelatnost (muzejski dućan): proizvodnja, izrada, kupnja i prodaja suvenira,
replika, reprodukcija, kataloga, razglednica, knjiga i ostalih tiskovina te CD-a i DVD-a
sve s područja umjetnosti, uključivo komisionu prodaju dizajnerskih autorskih predmeta i
objekata, raznih vrsta multipla, umjetničkih djela i sličnoga
- pružanje ugostiteljskih usluga posjetiteljima.

Ćlal1ak10.
Muzej podržava i organizira umjetnička i kulturna događanja u okviru svog djelokruga,
provodi digitalizaciju muzejske građe, obavlja reviziju građe u muzeju idostavlja o tome
izvješće ministarstvu nadležnom za poslove kulture i osnivaču.

Clanak11.
Muzejska grada 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 stjcču
status kulturnog dobra, a inventurna knjigajavnog muzeja sastavni je dio Registra
kulturnih dobara Republike Hrvatske.

('lanak 12.
Muzej posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost na način odreden Zakonom, ovim
Statutom i drugim općim aktima Muzt:ja.

Clwwk 13.
Muzej muzejsku graJu i muzejsku dokumentaciju pribavlja kupnjom, darovanjem.
nasljeđivanjem, zamjenom, terenskim rndom i istraži\.anjcm tc na drugi zakonom
dopušteni način.

IJI. TIJEU "/UZEJA I UNUTARNJIC;STROJ

I. UpntVIlO vijeće

Upravno vijeće broji pet članova.
(:J{//wk /4.

Tri člana imenuje predstavničko tijelo Grada Splita iz redova istaknutih kultumih, javnih,
znanstvcnih djelatnika, pravnih, ekollomskih i financijskih stručnjaka, jednog bira
muzejsko stručno vijeće tajnim glasovanjem, te jednog člana biraju svi radnici sukladno
zakonu kojim se uređuju radni odnosi tajnim glasovanjem.

Za člana upravnoga vijeća iz prethodnog stavka ovoga članka predstavničko tijelo Grada
Splita može imenovati osobu koja ima završen diplomski sveučilišni ili integrirani



preddiplomski idiplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s
njim izjednačen studij.
Ako se zbog bilo kojeg razloga smanji broj članova Upravnog vijeća, imenuje se novi
član Upravnog vijeća.

Mandat člana Upravnog vijeća prema stavku 2. ovoga članka traje do isteka mandata za
koji je bio imenovan raniji član Upravnog vijcća.
Upravno 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.

Članak 15.
Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Ćlanak /6.
Upravno vijeće ima predsjednika i zamjenika predsjednika, koje članovi biraju između
sebe.

Na sjednicama Upravnog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem.

Glasovati se može i tajno kadaje to određeno Zakonom ili kada Upravno vijeće odluči da
se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.

Za rad Upravnog vijeća potrebnaje većina od ukupnog broja članova Upravnog vijeća.
Odluke se donose kvalificiranom većinom, odnosno većinom ukupnog broja članova
Upravnog vijeća.
Poslovnikom o radu upravnog vijeća, utvrduje se postupanje i ureduje rad upravnog
vijeća.

('lal/ak 17.
Upravno vijeće II okviru svoje nadležnosti:

- usvaja program rada i razvitka Muzeja na prijedlog ravnatelja i uz pribavljeno
mišljenje stručnog vijeća, te nadzire njegovo izvršavanje.

- usvaja financijski plan i godišnji obračun, te izvjcšće o izvršenju programa rada i
razvitka Muzeja

• donosi Statut uz prethodnu suglasnost predstamičkog tijela Grada Splita,
_donosi druge opće akte Muzeja u ski"du s odredbama zakona i odredbama ovog
Statuta,

- daje suglasnost na Pravilnik o sistematizaciji poslova i zadataka,
~predlaže imenovanje ravnatelja Muzeja,
- obavlja i druge poslove odredene zakonom i ovim Statutom.

2. Ravnatelj

Muzejom upravlja ravnatelj.
L'lwwk 18.

Ćlanak 19.



Ravnatelja imenuje i razJješava 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.

Članak 20.

Mandat ravnatelja Muzeja traje četiri godine i ista osoba može se ponovo imenovati za
ravnatelja.

Članak 21.
Ravnatelj upravlja, organizira i vodi rad i poslovanje Muzeja, predlaže progmm rada i
razvoja, predstavlja i zastupa Muzej, donosi opće akte muzeja sukladno Statutu,
poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Muzeja. za<;tupaMuzej u svim postupcima
pred sudovima, upravnim i državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlaštenjima.

Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada Muzeja.

Ravnatelj ne može bez posebnih ovlasti Upravnog vijeća Muzeja, nastupati kao druga
ugovorna strana i s Muzejom sklapati ugovore II svoje ime i za svoj 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 dajc se sukladno odrcdbama
zakona kojim se ureduju ohvczni odnosi.

C!llIwk 12.
Ravnatelj vodi stručni rad Muzt.:iai odglH'ofanje za stručni rad Muzeja.

C:'lllIwk 23.
Za ravnatelja se može temeljem četn:::rogndišnjeg programa rada imcnovati osoha kojn
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 II muzeju ili najmanje uesd godina rada u kulturi, znanosti ili
obrazovanju, odlikuje se stručnim. radnim i organizacijskim sposohnostima.

lznimno od prethodnog stavka ovog članka, ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba
koja ima propisane uvjete, za ravnatelja Mllzcja 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 pct
godina rada u kulturi, a odlikuje sc 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 raua i općih akata Muzeja razriješit će dužnosti



ravnatelja i imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja bez provođenja javnog natječaja do
imenovanja ravnatelja odnosno vršitelja dužnosti ravnatelja od strane osnivača.

Za vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja, može se, bez provodenja javnog natječaja,
imenovati osoba koja ima obrazovanje propisano stavkom l. ovog članka, a na ovu
dužnost može se imenovati i osoba koja nije djelatnik Muzeja.

Ćlallak 24.
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje i provodi Muzej.
Natječaj se raspisuje najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata ravnatelja.
Ne raspiše li Muzej natječaj za imenovanje ravnatelja u roku iz prethodnog stavka,
natječaj će raspisati Grad Split.

Ćlallak 25.
Natiečaj za imenovanje ravnatelja Muzeja objavljuju se u dnevnom tisku.
U natječaju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme za koje se
imenuje, rok do kojega se primaju prijave kandidata i rok u kojemu će prijavljeni
kandidati biti obaviješteni o izboru.

Rok do kojega se primaju prijave kandidata po natječaju je 15 dana od dana objave
natječaja, a rok u 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 vijcće utvrduje
prijedlog za imenovanje ravnatelja. te ga uz obrazloženje izbora i ukupnom natječajnom
dokumentacijom wih kandidata dostavlja predstavničkom tijelu Grada Splita.

('lill/ak 16.
Stručne službe Grada Splita u roku odred~nom tl natječaju obavijestiti će svakog
prijavljenog kandidata o izboru i dati mu pouku o njegovu pravu da pregleda natječajni
materijal i da u roku od petnaest dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati
sudsku zaštitu kod nadležnog suda.

Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati lllžbolll odluku o imenovanju
zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne isplllljava uvjete koji
SlIobjavljeni u natječaju.

('lallak 17.
Ako se na raspisani natječaj nitko nc prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata nc bude
izabran. natječaj će sc ponoviti.

Članak 18.
Ravnatelj pored poslova utvrđenih zakonom:
- izvršava odluke i zaključke Upravnog vij<."Ča,
- donosi odluku o prijemu djelatnika u radni odnos,
_ izdaje naloge pojedinim djelatnicima Muzeja u svezi izvršavanja odredenih poslova
sukladno općim aktima muzeja.
_II skladu sa statutom odlučuje o rasporedivanju djelatnika na radna mjesta u Muzeju.



- donosi opće akte za čije je donošenje nadle'"lanu skladu sa zakonom, drugim propisom i
ovim statutom,
- priprema sjednice Stručnog vijeća Muzeja i predsjedava im,
- izvješćuje Upravno vijeće o poslovanju Muzeja,
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i općim aktima Muzeja.

C/anak 29.
Ravnatelj je samostalan II SVOjemuradu, a osobito je odgovoran Upravnom vijeću
Gmdu Splitu.

Ćlanak 30.

Muzej potpisuje ravnatelj, a u slučaju njegove nenazočnosti djelatnik kojega ravnatelj
ovlasti za potpis.

C/anak 3/.
Odlukom ravnatelja, II slučaju spriječenosti ili njegove nenazočnosti odreduje se osoba
ovlaštena za potpisivanje financijskih i drugih akata Muzeja.

elanak 32.
Ravnatelj Muzeja ovlašten je u ime i za račun Muzeja samostalno sklapati ugovore u
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.

('lal/ak 33.
Ravnatelj Muzeja može biti razriješen prije isteka vremena na kqje je imenovan.
Predstavničko tijelo Grada Splitn dužno je mzriješiti ravnatelja:

- ako ravnatelj sam zatraži razJješcnje u skladu s ugovurom {)raJnom odnosu.
- ako nastanu takovi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se

ureduju radni odnosi dovode do prestanka ugovora l) radu,
- ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktimn Muzeja ili postupa

protivno njima,
_ ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Muzeju veću

štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale veće
smetnje u obavljanju djdatl10sti Muzeja.

(:!wlllk J4.
Prije donošenja odluke o razrješenju, ravnatelju s~ mora uali mogućnost da se izjasni o
razlozima za razrješenje.
U slučaju razIješenja 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.

elanak J5.
Protiv odluke o razrješenju, ravnatelj koji je razrijden ima pravo tužbom tražiti sudsku
zaštitu prava, ako smatra daje bio povrijeden propisani postupak i daje ta povreda mogla
bitno utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani člankom 33.
ovoga Statuta.



Tužba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se nadležnom sudu u roku od trideset dana od
dana primitka odluke o razJješenju.

Ćlanak 37.

Ćlanak 36.
Muzej je ustrojen kao cjelina, bez ustrojbenih jedinica, a ravnatelj je jedini rukovodeći
djelatnik, te svi djelatnici Muzeja njemu neposredno odgovaraju za svoj rad.
Organiziranje i objedinjavanje poslova i zadataka iz djelokruga Muzeja vrši isključivo
ravnatelj.

3. Unutarnji ustroj

U poslove Muzeja spada slijedeće:
L poslovi osnovne muzejske djelatnosti,
2. poslovi uprave, financiranja i računovodstva te opći poslovi.

Ćlanak 38.
Poslove osnovne muzejske djelatnosti vrši stručno muzejsko osoblje, a odnosi sc na
obavljanje stručnih poslova i pomoćnih stručnih poslova u Muzeju.

Ćlanak 39.
U poslove uprave spadaju svi poslovi iz nadležnosti ravnatelja Muzeja (upravljanje,
rukovodenje, predstavljanje, zastupanje i 51.), pravni poslovi, te svi drugi poslovi
tajničko-administrativne naravi.

{"lal/ak .JO.
Poslovi tinam;irallja i računovodstva sadrle sve poslove vczanc uz primjenu zakonskih i
drugih propisa iz ohlasti financiranja, knjigovodstva i računovodstva.

('lanak 41.
Opći poslovi sadr1.e administrativne poslove, poslove prijepisa i umnožavanja, naha\'c i
ekonomata. odr/ ..avanje, čuvanje, čišćenje poslovnih i muzejskih prostora, dostave i
prijevoza, telekomunikacijskih veza i druge općc poslove.

-I. Stručno vijeće 1\luJ:('.ia
e'anak 42.

Muzej ima Stnlčno vijeće.
Stnlčno vijeće Muzeja čine svi stručni muzejski djelatnici muzeja.

Stručno vijeće raspravlja o stručnim pitanjima rada muzeja, razmatra i predlaže programe
rada, razmatra izvješća o radu, daje mišljenje i prijedloge u vezi s razvojem djelatnosti te
obavlja i dnlgc stručne poslove sukladno ovom Statutu.

Stručnim muzejskim djelatnicima zaposlenim u Muzeju nije dopušteno obavljati poslove
iz područja muz~iske djelatnosti izvan t\.luzeja bez prethodne pisane suglasnosti
ravnatelja muzeja. Suglasnost mora sadri:avati uvjete obavljanja odobrenih poslova.



Ravnatelj Muzeja član je Stručnog vijeća Muzeja.

Ćlanak 43.
Stručno vijeće Muzeja osobito:

- raspravlja i daje mišljenje o stručnim pitanjima rada Muzeja u sklopu
nadležnosti utvrđenih zakonom, ovim Statutom i općim aktima Muzeja,

- daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge glede organizacije rada
i uvjeta za razvitak djelatnosti,

- obavlja i druge poslove određene zakonom.

Članak 44.

Način rada Stručnog vijeća uređuje se Poslovnikom o radu Stručnog vijeća Muzeja.

V. IMOVINA MUZEJA I NJENO RASPOREĐIVANJE

['lal/ak 45.
Imovinu Muzeja čine stvari, prava i novac.
Imovinom Muzeja upravlja se na način propisan zakonom, propisima donesenim na
temelju zakona., aktima iodlukama osnivača i općim aktima Muzeja.

['lanak 46.
Sredstva za rad Muzeja osiguravaju se iz proračuna Grada Splita.
Dio sredstava za posebne programe osigura\';~iu se iz proračuna Republike Hrvatske.
Ž.upanije splitsko-dalmatinske, vlastitih prihoda. zaklada. sponzorstva i darova.
Muzej ne može steći, opteretiti ili otl1diti nekrdniIllI koju koristi i drugu imovinu čija
pojedinačna vrijednost prelazi 70.000 kn, bez suglasnosti izvršnog tijela osnivača.

(:/(lIl(lk .:/7.
Ako Muzej II obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit ista se upotrehljava poglavito za
obavljanje i razvoj djelatnosti Muzeja.
Ukoliko Muzej iskaže guhitak, isti podmiruje Grad Split ukoliko se ne može podmiriti iz
sredstava Muzeja.

(Jallak 48.
Način i uvjeti stjecanja sredstava za raJ l\:luz~ia utvrduju se zakonom, općim aktima
Muzeja i ugovorima.

Članak 49.
Financijsko poslovanje Muzeja obavlja se II skladu sa zakonom 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.

('/allak 50.



Sredstva Muzeja koriste se samo za namjene iz djelatnosti Muzeja utvrđene zakonom,
drugim aktima donesenim na temelju zakona iprogramom rada Muzeja.

Sredstva iz proračuna Grada Splita i drugih subjekata iz članka 44. ovog Statuta mogu se
koristiti samo za namjene za koje su dodijeljena.

Ćlallak 51.
Naredbodavac za izvršenje financijskog plana Muzejaje ravnatelj.

Ćlanak 52.
Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja Muzeja, na temelju zaključnog obračuna, podnosi
izvješće o poslovanju Muzeja Gradu Splitu i drugim subjektima prema kojima postoji
zakonska obveza podnošenja izvješća.

Ćlallak 53.
Djelatnici Muzeja imaju pravo na plaću u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i
općim aktom Muzeja.

VI. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU MUZEJA

elanak 54.
Upravno vijece Muzeja podnosi izvješće o poslovanju Muzeja Gradu obvezno, za
razdoblje periodičnog obračuna i protekom poslovne godine za poslovnu godinu a po
vlastitoj inicijativi, kada ocijeni da bi uvjeti poslovanja mogli dovesti do bitnijih
odstupanja u ostvarivanju programa i poslovanja Muzeja.

Upravilo vijcćt: !Vluzeja dužno jt: podnijt:ti izvjdcc Grndu Splitu. Županiji splitsko-
dalmatinskoj i Ministarstvu kulture kad oni to zatraže.

Vl/. JA J 'NOST RADA .1lUZEJA

('lanak 55.
Rad ;vlllzejaje javan.
Muzej jt: dužan pravodobno i istinito obavješćivati javnost () obavljanju svojt: djelatnosti
ili dijela djelatnosti za koju je osnovan.
ivluzej je dužan ohavješćivati svojt: djd"tnikc o pitanjima od interesa za ostvarivanje
njihovih prava i obveza. kao i o dnlgilll pitanjima od zajt:dničkog intert:sa.

('[anak 56.
Ravnatelj i djelatnici koje on ovlasti mogu putem tiska i elektronskih medija izvješćivati
javnost o radu, poslovanju i razvoju Muzeja.

(laf/ak 57.
Javnost rada Muzeja II ostvarivanju djelatnosti i pmžanju usluga gradanima pobliže se
utvrđuje općim aktom Muzeja o načinu njegova rada.

VlIl. NADZOR NAD RADOM MUZEJA



Ćlanak 58.
Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Muzeja obavlja Ured državne uprave II

Splitsko-dalmatinskoj županiji nadležan za kulturu.
li provođenju nadzora ravnatelj Muzeja, Upravno vijeće i djelatnici Muzeja dužni su
surađivati s ovlaštenim tijelima iosobama koji provode nadzor.

Ćlanak 59.
Inspekcijski nadzor nad muzejskom gradom i muzejskom dokumentacijom koja se štiti
kao kulturno dobro, obavljaju inspektori zaštite kulturnih dobara sukladno Zakonu.
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.

Ćlanak 60.
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.

IX. STATUSNE PROMJENE l PRESTANAK MUZEJA

Ćlanak 61.
Grad Split može donijeti odluku o statusnim promjenama i pr~tanku rada Muzeja samo
uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove kulture, po pribavljenom
mišljenju Hrvatskoga muzejskog vijeća.

X. SURAI)j\:IA SA SINDIKA lOM

(lallak fil.
MllZ~j je dužan sindikalnom povjereniku slaviti na raspolaganje obavijesti koje su mu
potrebne za vršenje njegove dužnosti. te omogućiti uvid II akte i druge dokumente u svezi
sa ostvarivanjem i zaštitom prava djelatnika iz radnog:ounosa.
Ravnatelj ili druga nadležna tijela i\luzeja dužna su razmotriti stavove i prijedloge
sindikata i o njima se i7jasniti.

Xl. OPĆI AKTI
('lal/ak (u.

Opći akti i\'luzeja su: Statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se ureduju pojedina
pitanja djelatnosti Muzeja.

Č'lanak 04.
Statut je temeljni opći akt Muzeja.
Svi ostali opći akti ne mogu biti suprotni Statutu.

Ćlanak 6j.
Sukladno statutu donose sc slijedeći opći akti:
- Pravilnik o rađu,
- Pravilnik o sistematizaciji poslova i zadaća,



- Pravilnik o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti,
- Pravilnik o financijskom poslovanju i računovodstvu,
- Pravilnik o zaštiti na radu,
- Pravilnik o zaštiti od požara,
- Pravilnik o registriranoj građi i zaštiti fondova Muzeja,
- Poslovnik o radu Stručnoga vijeća,
- Poslovnik O radu Upravnog vijeća
- drugi opći akti u skladu sa propisima izakonom.

Članak 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.

XII. POSLOVNA TAJNA
Clmwk 67.

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi priopćavanje ili davanje na uvid
neovlaštenim osobama bilo protivno poslovnom interesu Muzeja ili štetilo njegovom
poslovnom ugledu, odnosno interesu i ugledu zaposlenih.

Clanak 68.
Poslovnom tajnom smatraju se:
- dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom,
- podaci koje nadležni organ kao povjerljive priopći Muzeju,
- mjere i način postupanja II slučaju na:-tanka izvanrednih okolnosti.
- dokumenti koji se odnose na obranu,
- plan fizičko-tehničkog osiguranja fundusa, objekata i imovine Muzeja.
- druge isprave i podaci čije bi priopćavanje ncovlaštcnoj osobi bilo protivilo inten.:sima
Muzeja, njegova osnivača, tc dri:avnih organa i tijela.

(lanak 69.
Isprave i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu, drugim osobama može priopćiti
ravnatelj i osoha koju on ovlasti.

(""1mwk 70.
Što jc poslovna tajna ureduje se posebnim općim aktom.
O čuvanju poslovn~ tajne neposredno skrbi ravnatelj.

XIII. ZAŠTITA I UNAPREĐENJE ŽiVOTNOG OKOLIŠA

elanak 7/.
Djelatnici i nadležna tijela Muzeja dužni su organizirati obavljanje svoje djelatnosti tako
da sc osigurava sigurnost na radu, tc da sc provode potrebne mjere za!~tite životnog
okoliša.

XIV. PRI.IELAZNE I ZA VRŠNE OĐREĐBE



Ćlanak 72.
Do donošenja općih akata Muzeja iz članka 65. Statuta ostaju na snazi postojeći akti ako
nisu II suprotnosti s ovim Statutom.
Opći akti određeni ovim Statutom donijet će se II roku od 60 dana od dana stupanja na
snagu ovog Statuta

Ćlanak 73.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut od 28. svibnja 2016. godine.

Ćlanak 74.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Muzeja.

USp/itu, 2018.

Predsjednica Upravnog vijeća Muzeja
dr.se. Sandi Bulimbašić

S~~'\.U.I,C<Nd



,
Galerija umjetnina
Ulica kralja Tomislava 15
21 000 Split
Upravno vijcće Galerije umjetnina
Ur.br. 213/18
U Splitu, 30. studenog 2018.

Zapisnik s jedanaeste sjednice
Upravnog vijeća Galerije umjetnina

Po pozivu predsjednice Upravnog vijeća (ll daljnjem tekstu UV) dr.sc. Sandi Bulimbašić dana
30. studenog održana je jedanaesta sjednica UV Galerije umjetnina s dnevnim redom:

I. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice UV
2. Usvajanje Statuta Galerije umjetnina
3. Aktualnosti idogađanja II Galeriji umjetnina
4. Razno

Sjednici su bili nazočni članovi UV: Sandi Bulimhašić, Danijela Šušak, Nataša Eterović-
Sorić, Jasminka Babić.
Sjednica je započeta II 11.00 sati.

Ad.l.
Zapisnik prošle sjednice je jednoglasno usvojen.

Ad.2.
Jasminka Bahić je izvijestila prisutne da je zajedno s ravnateljem gosp. Brankom
Franceschijem prisustvovala sastanku predstavnika svih gradskih muzeja s predstavnicima
Služhe za dmštvene djelatnosti Grada Splita na kojcm jc znključeno da će se izraditi
uniticirani tekst novih Stntuta gradskih muzeja koji će svaki muzcj prilagoditi svujim
specitičnostima. Prijedlog teksta nuvog Statuta jc zaprimljen 26. studenog 2018. Odmah jc
prilagoden Galeriji umjetnina, tc je 27. poslan Odsjeku za kulturu na mišljenje. Na ovaj upit
do sjednice nije odgovoreno.
Prisutni članovi Upravnog vijeća su detaljno proučili predloženi tt.:kstnovog Statuta. te je isti
jcdnoglasno usvojen.
Jednoglasno je zaključeno da sc novi tekst Statuta Galerije umjetnina pošalje Gradskom
vijcću Grada Splita na ishođenje prethodne suglasnosti.

Ad.3.
Ravnatelj gosp. Branko Franceschi je prethodno mailom upoznao sve članove tJpra\'J1og
vijeća s aktualnostima u Galeriji umjetnina kako slijedi:
.•IZVJEŠĆE O RADU MUZEJA 30.10. - 30.1 UOI 8.
Programske aktivnosti
Izložbeni program:
Po planu su otvorene izložbe:

a) U velikom prostom je 13.11. otvorena izložba ViGo, pod kustoskom paskom Leile
Topić i Branka Franceschija. Izložha je otvorena do 6.12.2018



b) U malom izložbenom prostoru otvoreno je prvo izdanje projekta A4 koji spaja
studente umjetničkih akademija i povijesti umjetnosti: Antonio Kutleša i Jurica
Mlinarec, predstavnici Sveučilišta u Zagrebu. Izložba je otvorena do 2.12.2018.
Izložba se u ožujku seli u Galeriju Schira u Zagrebu.

U pripremi:
a) U suradnji s TZ Splita u kapeli sv. Amira prigodom otvaranja splitskog adventa,

1.12. u 18.20 otvaraju se jaslice Dijane Sesartić
b) 7.12. u suradnji s Muzejom Grada i TZ Splita u Dioklecijanovim podrumima se

otvara izložba Matka Trebotića 50 godina samoće, kojom umjetnik obilježava
pedesetogodišnjicu izložbene aktivnosti. Izložba se u siječnju seli u Galeriju Račić
u Zagrebu. Kustosi su Branko Franceschi i Blaženka Perica.

e) U malom se prostoru 11.12. otvara izložba Vane Gaćina pod kustoskom paskom
Marije Stipišić Vuković

d) U velikom prostoru se 13.12. otvara interakti\l1a instalacija Tonija Meštrovića pod
kustoskom paskom Jasminke Babić.

Ravnatelj je II ime Galerije umjetnina 30.10. od Hrvatskog muzejskog društva na svečanosti u
Muzeju Mimara, primio nagradu za najbolji marketinški projekt II 2017 godini za program
Radio galerije. Program se od ovog ljeta ne provodi zbog nestabilnog poslovanja Jadranskog
radija. a o na-"tavku emitiranja se pregovara sa Radiom Split što bi bilo i bolje rješenje.
Ravnatelj je po pozivu kanadskog centra Le Lieu 4.11. u sklopu izložbe Art Actioll /998 -
20/8 odr.lao izlaganje o performansu u Hrvatskoj. Projekt obilježava 20 godina od prve
izložbe Art Action s ambicijom da sc nizom izložbi koncipiranih po kontinentima II

šestomjesečnom periodu predstavi status performansa u cijelom svijetu. Izložbu prati bogato
izdanje čije je objavljivanje planirano krajem 2019, za koji je ravnatelj napisao tekst.
Ravnatelj je od 12. - 15.11. sudjelovao u radu Hrvatskog muzejskog vijeća, čiji je član u
novom sazivu.

()stah.' aktivnosli
J\1inistarstvu kulture Rl I postana su sva pwgramska izvjdća II ugovorcIlom roku.
Glede Statuta muzeja. na sastanku u Upra\o'igrada dogovorcno je da referentna Služba sastavi
jedinstvenu šprancu Statuta koju će potom svojim specitičnostima prilagoditi sve muzejske
ustanova. Sastanku su nazočili ravnatelj i kolegica Babić. Kolegica Babić je prilagodila
šprancu Statuta Galeriji umjetnina u Prijedlog statuta koji će biti predočen r-,..'luzejskomvijeću.
Najmoprimac podmiruje svoje obvcze sa zakašnjenjem. kojc sc za sada može tolerirati.
Kako sam izvijestio u prethodnom izvješću. na molbu za hitan sastanak na temu III fazc
izgradnje muzeja poslane krajem kolovoza tc potom ponovlj!:nc tijekom rujna. od strane
osnivača nije zaprimljen nikakav odgovor. a kamoli poziv ili bilo kakav konstruktivan
prijedlog. Umjesto toga, Osnivač je proslijedio mišljenje Konzcrvatorskog odjela o potrebi i
razini otvaranja arheoloških sondi na lokaciji planirane izgradnje. Nezadovoljan površnošču
dopisa ipropisanim radovima iz čega mi je očito da Konzervatorski odjel ne mari niti za
cijenu, niti za dinamiku radova, niti za opću korist projekta, obratio sam se telefonski
referentnoj službi Ministarstva kulture. Nakon što su promptno obavili razgovor:; kolegom
Bužančićem, telefonski sam obaviješten da postoji mogućnost smanjenja obima radova.
Osnivač već dva tjedna navodno dogovora sastanak s kolegom Oužančićem.
Postignut je dogovor sa izvouačem škura na istočnoj fasadi zgrade IILovretskoj ulici.
Jednostavnim zahvatom produženja odvoda ventilacije sanitarnog čvora značajno je umanjen,
ali nažalost ne i u potpunosti uklonjen neugodan zadah.
Zaprimljena je ponuda za police za pohranu umjetnina u dcpou u Lovretskoj ulici.

2



,I

Obavljeni su razgovori s više izvođača o mogućnostima ikonceptima dodatne izolacije stropa
iznad uredskog djela muzeja koji ima očitu iznačajnu ulogu II zagrijavanjuJhlađenju prostora.
Razmatraju se opcije ekstenzivnog zelenog krova ili dodatne izolacije.
Sve službe muzeja obavljaju svoje poslove na vrijeme."

Sjednicaje zamena II 12.30.

Zapisnik vodila Jasminka Babić.ro-e'~
Dostaviti:

l. Članovima Upravnog vijeća
2. Odsjeku za kulturu Grada Splita
3. Pismohrani

'l"Predsjednica Muzejskog vijeća
..'. T.SC. Sandi Bulimbašić . l

o 00 'sb"J; "'"\r., CI.i'\ c.
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