
Na temelju odredbe članka 54. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) 
odredbe članka 24. stavak 1. podstavak 3. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19) te odredbe 
članka 44. Statuta Pomorskog i povijesnog Hrvatskog primorja Rijeka Upravno vijeće Pomorskog 
i povijesnog Hrvatskog primorja Rijeka, uz prethodnu suglasnost Osnivača, na 15. sjednici 
održanoj dana 29. srpnja 2022. godine donosi 
  

I. IZMJENE I DOPUNE STATUTA 
POMORSKOG I POVIJESNOG MUZEJA HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA 

 
Članak 1. 

 
U Statutu Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka, Broj: 1-09-02/21 od 
12.4.2021. godine (u daljnjem tekstu: Muzej) u članku 3. stavak 4. briše se. 

 
Članak 2. 

 
U članku 8., stavak 1.  mijenja se i glasi:  
„(1)Muzej se upisuje u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj koji vodi  Muzejski 
dokumentacijski centar.” 

 
Članak 3. 

Članak 9. mijenja se i glasi: 
 
“(1) Muzej obavlja djelatnost na temelju godišnjeg programa rada i razvitka Muzeja koji na 
prijedlog ravnatelja Muzeja usvaja Upravno vijeće. 

 
 (2) Na postupak donošenja godišnjeg programa rada i razvitka Muzeja na odgovarajući se način 
se primjenjuju odredbe ovoga Statuta za postupak usvajanja financijskog plana. 

 
 (3) O usvajanju godišnjeg programa rada i razvitka Muzeja ravnatelj je obvezan informirati 
Osnivača najkasnije do 15. siječnja godine za koju je godišnji program rada i razvitka usvojen. 
 
 (4) Muzej izvješćuje Osnivača o izvršenju godišnjeg programa rada i razvitka u okviru godišnjeg  
Izvještaja o poslovanju.” 

 
Članak 4. 

 
U članku 20. stavku stavku 3. iza riječi “zapošljavanje” stavlja se točka, a riječi : “i dnevnom 
listu” brišu se.  
 

Članak 5. 
 

 U članku 21. stavak 3. podstavak 4. mijenja se i glasi: 
„je li kandidat dostavio program rada Muzeja za četverogodišnje razdoblje.“ 
 

 
Članak 6. 

 
 U članku 27., stavku 1., točki 9. iza riječi godišnji dodaju se riječi “i polugodišnji”. 

 
Točka 13. mijenja se i glasi:  



“- podnosi izvješće o izvršavanju godišnjeg programa rada i razvitka Muzeja Upravnom vijeću” 
 

Iza točke 13. dodaje se točka 14. koja glasi:  
“- podnosi godišnji Izvještaj o poslovanju Osnivaču u skladu s odredbama ovog Statuta” 

 
Dosadašnje točke 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., i 23. postaju točke 15., 16., 17., 18., 
19., 20., 21., 22., 23., i 24. 
 

Članak 7. 
 

U članku 33., iza stavka 7., dodaje se stavak 8. koji glasi: 
“(8) Upravno vijeće dužno je Osnivaču najmanje jednom godišnje dostaviti Izvještaj o radu.” 
 
 

Članak 8. 
 

U članku 44., stavku 1., točka 1. mijenja se i glasi: 
„- usvaja godišnji program rada i razvitka Muzeja na prijedlog ravnatelja i uz pribavljeno 
mišljenje Stručnog vijeća“ 
 

Točka 2. mijenja se i glasi: 
„ - usvaja godišnji financijski plan Muzeja, na prijedlog ravnatelja“  

 
Točka 3. mijenja se i glasi: 
„- odlučuje o godišnjem i polugodišnjem financijskom izvještaju Muzeja“ 

 
 

Članak 9. 
 
Članak 49. briše se. 
 

Članak 10. 
 
U članku 51., stavku 2., točka 7. mijenja se i glasi:  
“- Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom”. 

 
 

Članak 11. 
 
Naslov iznad članka 62. mijenja se i glasi: 
“Financijski plan i Izvještaj o izvršenju Financijskog plana” 

 
 

Članak 12. 
 
Članak 62. mijenja se i glasi: 
“(1) Ravnatelj je obvezan, prije dostave prijedloga Financijskog plana Osnivaču, prijedlog 
Financijskog plana uputiti Upravnom vijeću na usvajanje.  
 
(2) Upravno vijeće usvaja prijedlog Financijskog plana koji sadrži plan za proračunsku godinu i 
projekcije za sljedeće dvije godine. “ 



 
Članak 13. 

 
Članak 63. mijenja se i glasi: 
“(1) Ravnatelj je dužan Upravnom vijeću dostaviti na usvajanje prijedlog polugodišnjeg i godišnjeg 
izvještaja o izvršenju Financijskog plana za proteklo razdoblje.” 
 

Članak 14. 
 

Članak 64. mijenja se i glasi: 
„(1) Muzej, u roku od trideset (30) dana od isteka roka utvrđenog Pravilnikom o financijskom 
izvještavanju u proračunskom računovodstvu, podnosi Osnivaču godišnji Izvještaj o poslovanju. 
 
(2) Izvještaj o poslovanju se sastoji od:  

− Izvještaja o izvršenju Financijskog plana, 

− Prijedloga korištenja neutrošenih sredstava  

− Izvještaja o izvršenju Programa rada i razvitka muzeja  

− Izvještaja o radu Upravnog vijeća.“ 
 

 
Članak 15. 

 
Ove I. Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči 
Muzeja. 

   
 Predsjednica Upravnog vijeća  

 
_________________________ 
 

            Irena Bolf, dipl.oec.  
 

 
Bilješka o stupanju na snagu: 

 
Utvrđuje se da je Osnivač na ove I. izmjene i dopune Statuta dao prethodnu suglasnost  
Zaključkom KLASA: 024-01/22-01/28; URBROJ: 2170-01-01/6-22-21 od 4. srpnja 2022. godine.  
 
Ove I. izmjene i dopune Statuta donesene su na sjednici Upravnog vijeća održanoj 29. srpnja 
2022. godine i objavljene na oglasnoj ploči 1. kolovoza 2022. godine, a stupaju na snagu 9. 
kolovoza 2022. godine. 
 
 
                       Ravnateljica  
 
                                                                                   __________________________ 
 
       Nikolina Radić Štivić, dipl.ing.arh.  
 
Broj: 1.09-04-2/22 
Rijeka, 9. kolovoza 2022. godine 


