
 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA 

51000 RIJEKA, Muzejski trg 1, OIB: 06230677933 

tel./ fax 051/ 213 578 

e-mail: uprava@ppmhp.hr 
 

 

ZAPISNIK SA SASTANKA 

Muzejskog vijeća Muzeja 

 

 

Sazivač: 

Ime i prezime Potpis 

Mila Kožul, predsjednica Muzejskog vijeća 
Mila Kožul, dipl.iur, 
v.r.  

 

Naziv sastanka: 
16. sjednica Muzejskog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog 
primorja Rijeka 

 

1. 
Mjesto: Rijeka, Muzejski trg 1 

 
Početak: 

 
18:00 sati 

Dan i datum: Četvrtak, 08. studenog 2018. 
 

Završetak: 

 
20:15 sati 

 

2. Prisutni: 1. Mila Kožul, predsjednica MV 
2. Mia Bjelkanović Žunić, članica MV 
3. Nasrin El Gharni, članica MV 
4. Tea Perinčić, članica MV 
5. Nikolina Radić Štivić, ravnateljica Muzeja 
6. Gianni Juras, Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu 

Primorsko-goranske županije 
 

 
3. Odsutni: Ivo Mileusnić, član MV 

 

 

4. Dnevni red 1. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Muzejskog vijeća Muzeja 
2. Prijedlog Statuta Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja 

Rijeka 
3. Razno 

 

 
 

Tijek izlaganja i rezultati sastanka 

 



Predsjednica Muzejskog vijeća pozdravlja prisutne, utvrđuje kvorum, otvara sjednicu i predlaže dnevni 
red s prijedlogom njegove nadopune koja bi se odnosila na dodavanje točke 3 u kojoj bi Predsjednica 
izvjestila ostale članove o novoj članici Muzejskog vijeća. Dnevni red u ovom nadopunjenom obliku se 
jednoglasno usvaja.  

Ad 1. Sažetak izlaganja i rasprave 

Predsjednica otvara raspravu na zapisnik s 15. sjednice Muzejskog vijeća. Budući nije bilo primjedbi, 
zapisnik se jednoglasno prihvaća. 

Ad 1. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

 
Usvaja se zapisnik s 15. sjednice Muzejskog vijeća. 

  

Ad 2. Sažetak izlaganja i rasprave 

Predsjednica u uvodu u raspravu o prijedlogu Statuta Muzeja ističe da je u početnim raspravama 
vezanim za izradu novog Statuta kao predložak uzet Statut Muzeja likovne umjetnosti iz Osijeka. Kako 
se djelatnosti tog muzeja uvelike razlikuju od djelatnosti PPMHP pristupilo se značajnoj doradi 
prijedloga. Na prijedlogu je radila Ravnateljica Muzeja uz pomoć još nekoliko članova stručnog vijeća 
Muzeja i zaposlenicima. Ovaj zadatak preuzela je Ravnateljica s obzirom da Tajnica - pravnica Muzeja 
već neko vrijeme izbiva iz Muzeja uslijed dužeg bolovanja. Prijedlog kojeg je sastavila Ravnateljica 
poslan je na uvid nadležnom UO koji je predložio značajne izmjene i dopune. Stoga je Predsjednica 
Vijeća predložila da se redom čitaju sve predložene izmjene i da se zajedno dođe do konačnog oblika 
pojedinih članaka prijedloga Statuta.  
Predsjednica redom čita sadržaj članaka koje je UO predložio izmijeniti te se u raspravi u kojoj 
sudjeluju svi prisutni dolazi do konačno oblikovanog sadržaja. Jedini dio koji je ostao za raspraviti su 
predloženi članci 49, 50, 51, 52 i 53. Ti članci odnose se na opise stručne djelatnosti Muzeja. 
Predsjednica predlaže da se Ravnateljica sljedećeg dana konzultira s predstavnicima Stručnog vijeća i 
da se sadržaj ovih članaka reducira koliko je to moguće, poveže s drugim sadržajno sličnim odredbama 
prijedloga Statuta i da se u većem dijelu tekst ovih članaka uključi u Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu 
Muzeja.  
Nakon toga je na prijedlog Predsjednice uslijedilo glasanje o prihvaćanju prijedloga Statuta u 
pročišćenom i izmijenjenom obliku s uvjetom da se u radnom vremenu sljedećeg dana pošalje 
konačna izmijenjena verzija navedenih članaka koji su predloženi za značajno kraćenje svim članovima 
Vijeća i UO na prihvaćanje putem elektronske pošte. 
Ovaj prijedlog je jednoglasno usvojen. 
 

Ad 2. Zaključak Zadužena osoba Rok 

Prihvaća se izmijenjeni i dopunjeni prijedlog 
Statuta Muzeja. 
Ravnateljica treba dostaviti novu, skraćenu 
verziju predloženih članaka 49, 50, 51, 52 i 53. 
Članovi Muzejskog vijeća trebaju se e-poštom 
izjasniti o novom prijedlogu navedenih točaka. 

Nikolina Radić Štivić, 
ravnateljica 
Svi članovi Muzejskog 
vijeća 

9. 11. 2018. 

Ad 3. Sažetak izlaganja i rasprave 

Predsjednica obavještava prisutne da je Ivani Šarić Žic istekao mandat predstavnice Stručnog vijeća 5. 
studenog te je Stručno vijeće izabralo novu predstavnicu - Teu Perinčić. 

Ad 3. Zaključak Zadužena osoba Rok 

Članovi Vijeća primili su na znanje informaciju o 
promijeni članice Vijeća - predstavnice 
Stručnog vijeća. 

  



Ad 4. Sažetak izlaganja i rasprave 

Predsjednica Vijeća izražava namjeru da se Vijeće ponovno sastane vezano uz planove rada Muzeja za 
2019. godinu kad će na sastanak biti pozvana i voditeljica računovodstva Vesna Keber. 

Ad 4. Zaključak Zadužena osoba Rok 

Muzejsko vijeće prima na znanje ovu obavijest. 
 

  

 

Privitak  

1. Zapisnik sa 15. sjednice Muzejskog vijeća 
2. Prijedlog Statuta Muzeja 
3. Odluka Stručnog vijeća o imenovanju člana Stručnog vijeća u Muzejsko vijeće  

 

Zapisnik sastavila: 

Ime i prezime Potpis 

Tea Perinčić 
dr.sc. Tea Perinčić, 
v.r. 

 

Ur.broj: 
28/48/18. 

 


