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REPUBLIKA
HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADONAČELNIK
KLASA: 612-01118-01/71
URBROJ: 2181/01-09-02/19-18-5
Split, 13. prosinca 2018. godine

GRADSKOM VIJEĆU GRADA SPLITA
predsjednika Igora Stanišića

"'r

ovdje.

PREDMET:

Prijedlog Statuta Prirodoslovnog
- daje se mišljenje

muzeja i zoološkog vrta Split

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita" broj
17109, 11110, 18113, 39/13,46/13
- pročišćeni tekst i 11/18), Gradonačelnik Grada Splita
dana 13. prosinca 2018. godine, daje pozitivno mišljenje na prijedlog Statuta
Prirodoslovnog muzeja i zoološkog vrta Split kako ga je utvrdilo Upravno vijeće Muzeja.
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DOSTAVITI:
~) Odsjeku za rad Gradskog vijeća, ovdje
2. Arhivi, ovdje
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REPUBLIKA
HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
Služba za društvene djelatnosti
Odsjek za kulturu
KLASA: 612-01/18-01171
URBROJ: 2181/01-05-02/2-18-4
Split, 11. prosinca 2018. godine

GRADONAČELNIKU

GRADA SPLITA

-ovdje-

Predmet: Prijedlog Statuta Prirodoslovnog muzeja
i zoološkog vrta Split, davanje mišljenja.-

Upravno vijeće Prirodoslovnog muzeja i zoološkog vrta Split utvrdilo je Prijedlog Statuta
Prirodoslovnog muzeja i zoološkog vrta Split 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.
Prirodoslovnog muzeja i zoološkog vrta Split, kojeg je usvojilo Upravno vijeće Prirodoslovnog
muzeja i zoološkog vrta Split na sjednici održanoj dana 30. studenog 2018. godine.

S poštovanjem,

REPUBLIKA
HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADSKO VIJECE
PREDSJEDNIK
KLASA: 612-01/18-01/71
URBROJ: 2181/01-09-01/2-18-3
Split, 11. prosinca 2018. godine

GRADONAČELNIK
OVDJE

Sukladno članku 65. stavku 3. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita (.Službeni
glasnik Grada SplitaU, broj 26/15 j 11/18), u prilogu dostavljam Prijedlog za davanje
prethodne suglasnosti na Statut Prirodoslovnog muzeja i zoološkog vrta kojeg je
utvrdilo Upravno vijeće na sjednici održanoj 30. studenog 2018. godine, radi davanja
mišljenja Gradskome vijeću Grada Splita.

,

muzej

PRIRODOSLOVNI
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ZOOLOSKI

VRT

Ko\ombatovićevo šet. 2 21000 SPLIT tel. 38521322988

faks 385 21 322-990

e-mail: prirodoslovni@prirodoslovni.hr

KLASA: 612-05/18-01/126
URBROJ: 2181-119-18-3
Split, 6. prosinca 20 18~'godine
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Prijedlog Statuta Prirodoslounoga muzeja i zoološkoga vrta - traži se
Prethodna suglasnost

PREDMET:

Poštovani Predsjedniče

GY gosp. Stanišić,

U privitku Vam dostavljamo

Prijedlog Statuta

Prirodoslovnoga

muzeja i zoološkoga

vrta, radi davanja prethodne suglasnosti.
Budući da je 19. srpnja 2018. godine na snagu stupio novi zakon o muzejima (NN
61/18) Prirodoslovni muzej i zoološki vrt u Splitu dužan je u roku 120 dana od dana
donošenja Zakona, donijeti Statut usuglašen s novim Zakonom.
Kako su provedene mnoge izmjene važećega Statuta Prirodoslovnoga

muzeja

i

zoološkoga vrta, pristupilo se izradi novoga Statuta.
Konačni tekst Prijedloga Statuta

Prirodoslovnoga muzeja i zoološkoga vrta utvrđen je

na sjednici Upravnog vijeća odrianoj 30. studenog 2018. godine.

Obrazloženje
Prema odredbi novoga Zakona:
Muzejsko vijeće mijenja se u Upravno vijeće. U svim člancima u kojima se spominje
naziv Muzejsko vijeće promijenjeno

je

Upravnog vijeća i trajanje mandata
promijenjeni su, odnosno nadopunjeni

II

Upravno vijeće, te se određuje

uvjeti za imenovanje

vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja, te njegovo razrješenje

ravnatelja,

sastav
odnosno

mijenja se broj članova i odgovornost Stručno vijeća Muzeja. Stručno vijeće od sada
čine svi stručni muzejski djelatnici Muzeja, te ono više ne daje mišljenje o izboru
novog ravnatelja
u svim člancima skraćeni naziv ustanove koji je glasio ••Muzej i ZOO" promijenjen
je u ••Muzej", radi praktičnosti,

čime se ne dovodi u pitanje niti cjelovitost ustanove

niti promjena nazivca ustanove.

S poštovanjem

Na znanje:
Služba za društvene

djelatnosti,

Obala kneza Trpimira 3
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Kolombalovićevo šet 2, 21000 SPLIT, lei: 021 322988, faks: 021 322990
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e-mail: prirodoslovni@prirodoslovni.hr

www.prirodoslovni.hr

STATUT
PRIRODOSLOVNOG MUZEJA I ZOOLOŠKOG VRT A
U SPLITU

Split, 2018. godina

,."

Na temelju članka 24. a II 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 Prirodoslovnog muzeja i zoološkog vrta u Splitu,

nakon pribavljene prethodne suglasnosti Gradskog vijeća grada Splita na sjednici
Gradskog
______

vijeća
2018. godine (Klasa:
~), na sjednici Upravnog vijeća održanoj

, Urbroj:
2018. godine

donosi

STATUT
Prirodoslovnog

muzeja izoološkog vrta

I. OPĆA ODREDBA
Članak 1.
Ovim Statutom kao osnovnim općim aktom Prirodoslovnog muzeja i zoološkog vrta II
Splitu (u daljnjem tekstu: Muzeja) utvrduje se status, 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 iposlovanja Muzeja.

Il. NAZIV, SJEDIŠTE I PEČAT MUZEJA
Ćlanak 2.
f\.1uzej je pravna osoba upisana II sudski registar ustanova, pod MIlS 060145386 i pod
OIB 94803164108.
Muzej je javna ustanova i obavlja svoju djelatnost i sudjeluje II pravnom prometu pod
nazivom: Prirodoslovni muzej i zoološki vrt, javna ustanova za istraživanje, sakupljanje,
čuvanje. stručnu zaštitu, znanstvenu obradu i prezentiranje prirodoslovne građe te
othranjivanjc. njegovanje i prezentiranje faune.
Odluku o statusnim promjenama tc prestanku rada Muzeja donosi osnivač, uz prethodnu
suglasnosl ministra nadležnog za kulturu, po pribavljenom mišljenju Hrvatskoga
muzejskog vijeću.
Muzej je osnovan Odlukom Narodnoga odbora općine Split, broj: 01-199261-62, dana
31. listopada 1962. godine.
Članak 3.
Sjedište Muzeja je u Splitu, Kolombatovićcvo šetalište 2.

Članak ~.
Muzej ima pečat okruglog oblika promjera 25 mm, s kružno upisanim
Prirodoslovni muzej i zoološki vrt, a II sredini: Split.

tekstom:

••
za potrebe računovodstva može se iZIaditi ikoristiti pečat promjera 20 mm.

Štambilj Muzeja je pravokutnog oblika veličine 75x12 mm s tekstom koji glasi:
Prirodoslovni muzej i zoološki vrt Split.
Odlukom ravnatelja određuje se broj pečata, način korištenja, veličina štambilja te osobe
koje su odgovorne za čuvanje pečata.
Ćlanak 5.

Imovinu Muzeja čine sve nekretnine i pokretnine te druga imovinska prava na kojima
pravo korištenja i raspolaganja ima Muzej.
Ćlanak 6.
Za obveze preuzete II pravnom prometu Muzej odgovara cijelom svoJom ImOVinom
(potpuna odgovornost).
Ćlanak 7.
Grad Split solidarno i neograničeno odgovara za obveze Muzeja.
Ćlanak 8.
Muzej ima žiro-račun preko kojeg obavlja promet novčanih sredstava.

Ill. DJELA TNOST MUZEJA
Ćlanak 9.
Muzej obavlja:
djelatnost prirodoslovnog muzeja
djelatnost zoolološkog vrta.
Djelatnost Muzeja su poslovi nabave muzejske grade. istraživanja, 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, tumačenja i predstavljanja javnosti muzejske grade kao kulturnog
materijalnog i nematerijalnog dobra te dijelova prirode.
Djelatnost iz prethodnog stavka Muzej obavlja:
_ nabavka. sabiranje. zaštita, istraživanje, komuniciranje, izlaganje tc stručna i znanstvena
obrada faunističkog, botaničkog. geološko-palcontološkog i mineraloškog materijala,
prvenstveno iz Dalmacije
_ trajna zaštita muzejske grade. muzejske dokumentacije. muzejskih lokaliteta i nalazišta,
te njihovo interpretiranje i prezentiranje javnosti putem različitih komunikacijskih oblika
u stvarnom i virtualnom okruženju
_ čuvanje muzejskih predmeta u odgovarajućim uvjetima 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 dobara
_ vodi propisanu muzejsku dokumentaciju o muzejskim predmetima, zbirkama i
aktivnostima Muzeja
_ organizira stalne i povremene izložbe. istraživanja, izdavačku djelatnost, predavanja,
konferencije i stručne skupove, te organizira edukativne aktivnosti i radionice

osigurava da poslove upravljanja muzejskim zbirkama obavljaju stručni muzejski
djelatnici sukladno standardima, te dostupnost zbirki u obrazovne, stručne i znanstvene
svrhe, prihvatljivo okruženje za javnost i dostupnost grade
- obavlja procjenu povijesne, znanstvene, umjetničke i tržišne vrijednosti muzejske grade
za potrebe upravljanja imovinom, za osiguranje i otkup, te izrađuje stručna mišljenja,
vještačenja i elaborate o muzejskom predmetu, gradi, zbirci o kojoj skrbi i drugim
kulturnim dobrima te dijelovima prirode
- organizira izradu i prodaju suvenira i predmeta te izdavanje i prodaju publikacija
tematski vezanih uz fundus i program muzeja
-organizira poslove istraživanja, proučavanja, čuvanja, restauriranja, konzerviranja,
održavanja, obnove i korištenja kulturnim dobrima
- obavlja pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka u svojim prostorijama i
prostorima za posjetitelje muzeja.
ČlanakiO.

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

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 autorsko pravne zaštite,
primjenjuju se propisi iz područja autorskog prava.
Muzejski predmet i muzejska zbirka upisom u inventarnu knjigu javnog muzeja stječu
status kulturnog dobra, a inventurna knjiga javnog muzeja sastavni je dio Registra
kulturnih dobara Republike Hrvatske.
elanak 12.

Muzej posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost na način odreden Zakonom, ovim
Statutom i drugim općim aktima Muzeja.
('lanak 13.

Muzej muzejsku gradu i muzejsku dokumentaciju pribavlja kupnjom, darovanjem,
nasljeđivanjem, zamjenom. terenskim radom i istraživanjem te na drugi zakonom
dopušteni način.

IV. UPRA VLJANJE l TJJELA MUZEJA
l. Uprayno vijeće
Ćlanak I.J.

Upravno vijeće broji pet članova.
Tri člana imenuje predstavničko tijelo Grada Splita iz redova istaknutih kulturnih, javnih,
znanstvenih djelatnika, pravnih, ekonomskih i linancijskih stručnjaka, jednog bira

muzejsko stručno vijeće tajnim glasovanjem, te jednog člana biraju svi radnici sukladno
zakonu kojim se ureduju radni odnosi tajnim glasovanjem.
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 vijeća.
Upravno vijeće je dužno izvijestiti Grad Split o potrebi imenovanja novog člana
Upravnog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka svojstva člana Upravnog vijeća
za osobu koju je imenovalo predstavničko tijelo Grada Splita
Ćlanak J5.
Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.
Ćlanak J6.
Upravno vijeće ima predsjednika i zamjenika predsjednika, koje članovi biraju izmedu
sebe.
Na sjednicama Upravnog vijeća odlučuje se javnim glasovanjem.
Glasovati se može i tajno kada je to odredeno 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 kvalificiranom većinom, odnosno većinom ukupnog broja članova
Upravnog vijeća.
Poslovnikom o radu upravnog vijeća, utvrđuje se postupanje i ureduje rad upravnog
vijeća.
ĆJanak 17.
Upravno vijeće u okviru svoje nadležnosti:
- usvaja program rada i razvitka Muzeja na prijedlog ravnatelja i uz pribavljeno mišljenje
stručnog vijeća, te nadzire njegovo iZ\Tšavnnje
- usvaja financijski plan j godišnji obračun. te izvješće o izvršenju programa rada i
razvitka Muzeja
- donosi Statut uz prethodnu suglasnost predstavničkog tijela Grada Splita
- donosi druge opće ak.'1eMuzeja II skladu s odred hama zakona i odredbama ovog Statuta
- daje suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu. načinu rada i sistematizaciji radnih
mjesta
- predla7.e imenovanje ravnatelja Muzeja
- obavlja i druge poslove odredene zakonom i ovim Statutom.

2. Ravnatelj
(:lanak 18.
Muzejom upravlja ravnatelj.

Članak 19.
Ravnatelja imenuje i razrješava predstavničko tijelo Grada Splita na prijedlog Upravnog
vijeća Muzeja.
Iznimno od prethodnog stavka ravnatelja će razriješiti predsta\ničko 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 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 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 u 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 daje se sukladno odredbama
zakona kojim se ureduju obvezni odnosi.
Članak 22.
Ravnatelj vodi stručni rad Muzeja i odgovoran je za stručni rad Muzeja.
Ćlanak 23.
Za ravnatelja se može temeljem četverogodišnjeg programa rada imenovnti 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.
lznimno od prethodnog stavka ovog članka, ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba
koja ima propisane uvjete. za ravnatelja Muzeja može se, na temelju predloženog
četverogodišnjeg programa rada. imenovati osoba koja ima završeno obrazovanje
propisano stavkom I. 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 mandat ili ovlast vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja, tijelo nadležno za
provedbu nadzora nad zakonitošću mda 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 provođenja 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.

Ćlanak 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 II roku iz prethodnog stavka,
natječaj će raspisati Grad Split.
Ćlanak 25.
Natječaj za imenovanje ravnatelja Muzeja objavljuje se II 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 II 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 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.
Ćlanak 26.
Stručne službe Grada Splita II roku odredenom II natječaju obavijestit 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 tužbom odluku o imenovanju
zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji
su objavljeni u natječaju.
(Janak 17.
Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude
izabrao, natječaj će sc ponoviti.
('lanak 28.
Ravnatelj pored poslova utvrdenih zakonom:
- izvršava odluke i zaključke Upravnog vijeća
- donosi odluku o prijemu djelatnika u wdni odnos
_ izdaje naloge pojedinim djelatnicima Muzeja u svezi izvršavanja odredenih poslova
sukladno općim aktima Muzeja
_II skladu sa Statutom odlučuje o raspoređivanju djelatnika na radna mjesta II Muzeju
- donosi opće akte za čije je donošenje nadležan u 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 utvrdene zakonom, ovim Statutom i općim aktima Muzeja.

Ravnatelj je samostalan
Gradu Splitu.

II

Ćlanak 29.
svojemu radu, a osobito je odgovoran Upravnom vijeću

Muzej potpisuje ravnatelj, a
ovlasti za potpis.

II

Ćlanak 30.
slučaju njegove nenazočnosti djelatnik kojega ravnatelj

Ćlanak 3/.
Odlukom ravnatelja, II slučaju spriječenosti ili njegove nenazočnosti određuje se osoba
ovlaštena za potpisivanje financijskih i drugih akata Muzeja.
Ćlanak 32.
Ravnatelj Muzeja ovlašten je II ime i za račun Muzeja samostalno sklapati ugovore II
pravnom prometu, sukladno Zakonu o nabavci opreme i ustupanju radova, osim ugovora
o izvodenju investicijskih radova i nabave opreme čija vrijednost prelazi 70.000 kuna, a
sredstva se osiguravaju II proračunu Grada, o čemu odluku donosi izvršno tijelo osnivača.
Ćlanak 33.
Ravnatelj Muzeja može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan.
Predstavničko tijelo Grada Splita dužno je razriješiti ravnatelja:
- ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu
- ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se ureduju
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 veću štetu ili
ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale veće smetnje u
obavljanju djelatnosti Muzeja.
Ćlal1uk 3-1.
Prije donošenja odluke o razrješenju. ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o
razlozima za razrješenje.
U slučaju razrješenja ravnatelja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja. a ~luzej je
dužan raspisati natječaj za ravnatelja II roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja
dužnosti.
Ćlanak 35.
Protiv odluke o razrješenju, ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku
zaštitu prava, ako smatra daje bio povrijeđen 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 razrješenju.

3. Stručno vijeće Muzeja
Ćlanak 36.
Muzej ima Stručno vijeće.
Stručno 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 j 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.
Ravnatelj Muzeja član je Stručnog vijeća Muzeja.
Ćlanak 37.
Stručno vijeće Muzeja osobito:
~ raspravlja i daje mišljenje o stručnim pitanjima rada Muzeja u sklopu nadležnosti
utvrdenih 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 odredene zakonom.
Ćlanak 38.
Način rada Stručnog vijeća uređuje se Poslovnikom o radu Stručnog vijeća Muzeja.

V. UNUTARNJI

USTROJ I MUZEJSKA

GRAĐA

elanak 3Y.
Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalno
provodenje programa rada i razvoja fvluzeja.

djelotvorno obavljanje djelatnosti

(lanak .JO.
Muzej je ustrojen u dvije ustrojbene jedinice: Prirodoslovni muzej i Zoološki vrt.
Ustrojbena jedinica ima voditelja.
Djelokrug rada voditelja ureduje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i
sistematizaciji radnih mjesta u Prirodoslovnom muzeju i zoološkom vrtu u Splitu.
Djelatnici Muzeja neposredno odgovaraju za svoj rad voditelju ustrojbene jedinice, a
voditelji ustrojbenih jedinica za rad ustrojbene jedinice i svoj rad odgovaraju ravnatelju
Muzeja.
Ćlanak .JI.
Voditelji ustrojbenih jedinica su:
voditelj Prirodoslovnog muzeja
voditelj Zoološkog vrta.
la voditelja ustrojbene jedinice Prirodoslovni muzej može biti izabrana osoba koja ima
završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni

studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s nJim izjednačen studij, smjer
prirodoslovne znanosti i položen stručni ispit za kustosa.
Za voditelja ustrojbene jedinice Zoološki vrt može biti imenovana osoba koja ima
završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni
studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, biološkog ili
veterinarskog usmjerenja.
Članak 42.
Voditelji ustrojbenih jedinica organiziraju rad jedinice koju vode, predlažu ravnatelju
programe rada i razvoja te financijski plan II dijelu koji se odnosi na ustrojbenu jedinicu
koju vode, prate i izvješćuju o njihovoj realizaciji.
Članak 43.
U poslove Muzeja spada slijedeće:
1. poslovi osnovne muzejske djelatnosti
2. poslovi djelatnosti zooloških vrtova
3. poslovi uprave, financiranja i računovodstva te opći poslovi.
Poslove osnovne muzejske djelatnosti obavlja stručno muzejsko osoblje, a odnosi se na
obavljanje stručnih poslova i pomoćnih stručnih poslova u Muzeju.
Poslove djelatnosti zooloških vrtova obavlja veterinarska i tehnička služba.
U poslove uprave spadaju svi poslovi iz nadležnosti ravnatelja Muzeja (upravljanje,
rukovođenje, predstavljanje, zastupanje i sl.), pravni poslovi, poslovi financiranja i
računovodstva te svi drugi poslovi tajničko-administrativne naravi.
Članak 44.
Prirodoslovni muzej čini pripadajuća prirodoslovna grada sistematizirana u zbirke.
dokumentacija. oprema i odgovarajuća knjižnica.
Prirodoslovni muzej je ustrojen II organizacijske cjeline - odjele i službu:
l. Odjel mineraloško-geoloških zbirki
2. Odjel paleontoloških zbirki
3. Odjel botaničkih zbirki
4. Odjel zooloških zbirki
5. Služba zajedničkih stručnih i pomoćnih stručnih poslova II muzeju.
Muzejska grada sistematizirana je II zbirke po vrstama grade utemeljene na stručnim
kriterijima, a skrb o zbirkama provodi se unutar stručnih odjela iz prethodnog stavka.
U Prirodoslovnom muzeju oblikuje se i muzejska dokumentacija sa stručnim arhivom.
fototekom. dijatekom te specijalizirana knjižnica iz područja rada Muzeja.
Ćlanak .J5.

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

stručnim postupcima s arhivom primjenjuju se još i propisi o wtiti
arhivima.

arhivskog gradiva i

Ćlanak 46.
Uz Odjele kao stručna jedinica u Prirodoslovnom muzeju ustrojena je služba koja
objedinjuje zajedničke potrebe odjela, a to je: Služba zajedničkih stručnih i pomoćnih
stručnih poslova u muzeju
Služba se sastoji od ogranaka:
a) građa
b) biblioteka i arhiv
c) hemeroteka, fototeka i filmoteka
rl) pedagoško-obrazovna djelatnost.
elanak 47.
Zoološki vrt čine:
a) primjerci domaće i egzotične faune
b) oprema za rad i održavanje
e) odgovarajuća biblioteka.
elanak 48.
Djelatnost Zoološkoga vrta obavlja se pomoću organizacijskih službi:
a) Uprava (zoolog-voditelj Zoološkog vrta)
b) Pedagoško-obrazovna služba (edukator)
c) Veterinarska služba (veterinar, timaritelj-veterinarski tehničar)
d) Tehnička služba (timaritelj, domar)
e) Opći poslovi (biljeter/pomoćni blagajnik/voditelj skladišta hrane, biljeter, čistačica).
OG/mk ./9.
Ustrojbene jedinice imaju jednu zajedničku službu: Služha zajedničkih općih posloY3
koja obavlja poslove upravljanja, tajništva. računovodstva i knjigovodstva. poslove
održavanja i sigurnosti zgrade muzeja i ostale poslove važne za rad Muzeja kao cjeline.
Članak 50.
Unutarnje ustrojstvo Muzeja pobliže se ureduje Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu.
načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta II Prirodoslovnom muzeju i Zoološkom vrtu.

Vl. IMOVINA MUZEJA I NJENO RASPOREĐIVANJE
Članak 5J.
Imovinu Muzeja čine stvari, prava i novac.
Imovinom Muzeja upravlja se na način propisan zakonom. propisima donesenim
temelju zakona, aktima i odlukama osnivača i općim aktima Muzeja.

Ć:lanak 52.
Sredstva za rad Muzeja osiguravaju se iz proračuna Grada Splita.

na

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 čija
pojedinačna vrijednost prelazi 70.000 kn, bez suglasnosti izvršnog tijela osnivača.
Ćlanak 53.
Ako Muzej u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit 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.
Ćlanak 54.
Način i uVJet1 stjecanja sredstava za rad Muzeja utvrduju se zakonom, općim aktima
Muzeja i ugovorima.
Ćlanak 55.
Financijsko poslovanje Muzeja obavlja se u 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.
Članak 56.
Sredstva Muzeja koriste se samo za namjene iz djelatnosti Muzeja utvrdene zakonom,
drugim aktima donesenim na temelju zakona i programom 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.
('lanak 57.
Naredbodavac za izvršcnje financijskog plana Muzeja je ravnatelj.
Ćlwwk ss.
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.
('lanak 59.
Djelatnici Muzeja imaju pravo na plaću u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i
općim aktom Muzeja.

VII. IZVJEŠĆE

O POSLOVANJU

MUZEJA

Članak 60.
Upravno vIJcce 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.
Upravno vijeće Muzeja dužno je podnijeti izvješće Gradu Splitu, Županiji splitskodalmatinskoj i Ministarstvu kulture kad oni to zatraže.

VIlI. JAVNOST RADA MUZEJA
Članak 61.
Rad Muzeja je javan.
Muzej je dužan pravodobno i istinito obavješćivati javnost o obavljanju svoje djelatnosti
ili dijela djelatnosti za koju je 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.

Članak 62.
Ravnatelj i djelatnici koje on ovlasti mogu putem tiska i elektroničkih medija izvješćivati
javnost o radu, poslovanju i razvoju Muzeja.

Č:lanak 63.
Javnost rada Muzeja u ostvarivanju djelatnosti i pružanju usluga građanima pobliže se
utvrđuje općim aktom Muzeja o načinu njegova rada.

lX. NADZOR NAD RADOM MUZEJA
Članak 6-1.

Nadzor nad 7.<'lkonitošću rada i općih akata ~:luzeia obavlja Ured drŽi.lvne uprave u
Splitsko-dalmatinskoj županiji nadležan za kulturu.
U provodenju nadzora ravnatelj Muzeja. Upravno vijeće i djelatnici Muzeja dužni su
suradivati s ovlaštenim tijelima i osobama koji provode nadzor.
Oanak65.
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 u dokumentaciju koju zatraži i dati mu potrebne podatke i
obavijesti.
Ćlanak 66.
Stručni nadzor nad radom Muzeja, kao i nad zaštitom muzejske grade i muzejske
dokumentacije obavlja matični muzej ili drugi muzej koji ministarstvo nadležno za
poslove kulture ovlasti.

•

X STATUSNE PROMJENE I PRESTANAK MUZEJA
Ćlanak 67.
Grad Split može donijeti odluku o statusnim promjenama i prestanku rada Muzeja samo
uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove kulturu, po pribavljenom
mišljenju Hrvatskoga muzejskog vijeća.

XI. SURADNJA SA SINDIKATOM
Ćlanak 68.
Muzej je dužan sindikalnom povjereniku staviti na raspolaganje obavijesti koje su mu
potrebne za vršenje njegove dužnosti, te omogućiti uvid II akte i druge dokumente II svezi
sa ostvarivanjem i zaštitom prava djelatnika iz rodnog odnosa.
Ravnatelj ili druga nadležna tijela Muzeja duma su razmotriti stavove i prijedloge
sindikata i o njima se izjasniti.

XI/. OPĆI AKTI
Ćlanak 69.
Opći akti Muzeja su: Statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se ureduju pojedina
pitanja djelatnosti Muzeja.
Ćlanak 70.
Statut je temeljni opći akt Muzeja.
Svi ostali opći akti ne mogu biti .suprotni Statutu.
Ćlanak 7/.
Sukladno statutu donose se slijedeći opći akti:
- Pravilnik o radu,
• Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada 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 požara.
- Pravilnik o registriranoj gradi i zaštiti fondova Muzeja,
- Poslovnik o radu Stručnoga vijeća,
- Poslovnik o radu Upravnog vijeća
- drugi opći akti u skladu sa propisima i zakonom.
Ćlanak 72.
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

Ćlanak 73.
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.
Ćlanak 74.
Poslovnom tajnom smatraju se:
- dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom

- podaci koje nadležni organ kao povjerljive priopći Muzeju
- mjere i način postupanja II 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 priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima
Muzeja, njegova osnivača, te državnih organa i tijela.
Ćlanak 75.
Isprave i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu, drugim osobama može priopćiti
ravnatelj i osoba koju on ovlasti.
Ćlanak 76.
Što je poslovna tajna ureduje se posebnim općim aktom.
O čuvanju poslovne tajne neposredno skrbi faynatelj.

XIV. ZAŠTITA

I UNAPREĐENJE

ŽIVOTNOG OKOLIŠA

Ćlanak ii.
Djelatnici i nadležna tijela Muzeja dU:lni su organizirati obavljanje svoje djelatnosti tako
da se osigurava sigurnost na radu, te da sc provode potrebne mjere zaštite životnog
okolišu.

Xv. PRIJELAZNE

I ZAVRŠNE

ODREDBE
Ćlanak 78.

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

•
•
ćlanak 79.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut od
godine.

------

2016.

(:Ianak 80.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Muzeja.
U Splilu

2018.

Predsjednik Upravnog vijeća Muzeja

