
 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA 
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ZAPISNIK SA SASTANKA 
Muzejskog vijeća Muzeja 

 

 

Sazivač: 

Ime i prezime Potpis 

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

 

 

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

 

1. 
Mjesto: Rijeka, Muzejski trg 1 

 
Početak: 

 
16:15 sati 

Dan i datum: Petak, 19. listopada 2018. 
 
Završetak: 

 
16:45 sati 

 

2. Prisutni: 1. Mila Kožul, predsjednica MV 
2. Mia Bjelkanović Žunić, članica MV 
3. Ivana Šarić Žic, članica MV 
4. Ivo Mileusnić, član MV 
5. Nikolina Radić Štivić, ravnateljica Muzeja 

 

3. Odsutni: 1. Nasrin El Gharni, članica MV 
2. Gianni Juras, Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu 

Primorsko-goranske županije 
 

   

 

4. Dnevni red 1. Usvajanje zapisnika s 14. sjednice Muzejskog vijeća Muzeja  
2. Prijedlog Statuta Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog 

primorja Rijeka 
3. Davanje mišljenja o potpisivanju UGOVORA O DODJELI 

BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE FINANCIRANE 
IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA 
U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014.-2020. ZA PROJEKT 
„MUZEJ BUDUĆNOSTI - GRAĐANSKO MUZEJSKO VIJEĆE 
KAO MODEL SUDIONIČKOG UPRAVLJANJA“ 

4. Davanje mišljenja o potpisivanju UGOVORA O DODJELI 
BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE FINANCIRANE 
IZ EUROPSKOG FONDA ERASMUS + ZA  PROJEKT E-
VOKED - EUROPEAN PARTNERSHIPS FOR VOCATIONAL 



EDUCATION AND TRAINING (Erasmus+ - KA2 - suradnja za 
inovaciju i razmjenu dobrih praksa, KA202 - strateško 
partnerstvo za vokacijsko obrazovanje i obuku) 

5. Razno 
 

 

Tijek izlaganja i rezultati sastanka 

 

Predsjednica Muzejskog vijeća pozdravlja prisutne i utvrđuje kvorum. Potom obaviještava da je 
primila obavijest iz Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske 
županije da će se tijekom narednog tjedna održati sastanak s djelatnicima tog Odjela i 
ravnateljima Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka i Prirodoslovnog 
muzeja Rijeka po pitanju usuglašavanja prijedloga Statuta obaju muzeja sa svim izmjenama 
koje proizlazi iz novog Zakona o muzejima. Iz tog razloga predsjednica predlaže izmjenu 
predviđenog dnevnog reda na način da se druga točka odgodi za slijedeću sjednicu MV-a. 
Stoga bi izmijenjeni dnevni red glasio: 
 

1. Usvajanje zapisnika s 14. sjednice Muzejskog vijeća Muzeja 
2. Davanje mišljenja o potpisivanju UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH 

SREDSTAVA ZA PROJEKTE FINANCIRANE IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I 
INVESTICIJSKIH FONDOVA U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014.-2020. ZA 
PROJEKT „MUZEJ BUDUĆNOSTI - GRAĐANSKO MUZEJSKO VIJEĆE KAO 
MODEL SUDIONIČKOG UPRAVLJANJA“ 

3. Davanje mišljenja o potpisivanju UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH 
SREDSTAVA ZA PROJEKTE FINANCIRANE IZ EUROPSKOG FONDA ERASMUS + 
ZA  PROJEKT E-VOKED - EUROPEAN PARTNERSHIPS FOR VOCATIONAL 
EDUCATION AND TRAINING (Erasmus+ - KA2 - suradnja za inovaciju i razmjenu 
dobrih praksa, KA202 - strateško partnerstvo za vokacijsko obrazovanje i obuku) 

4. Razno 
 

Ovakav se izmijenjeni dnevni red jednoglasno usvaja. 
 

Ad 1. Usvajanje zapisnika s 14. sjednice Muzejskog vijeća Muzeja 
Predsjednica otvara raspravu na zapisnik s 14. sjednice Muzejskog vijeća održane dana 5. 
listopada 2018. godine. Budući nije bilo primjedbi, zapisnik se jednoglasno prihvaća. 
Ad 1. Zaključak  Zadužena osoba Rok 
Usvaja se zapisnik s 14. sjednice Muzejskog 
vijeća. 

  

Ad 2. Davanje mišljenja o potpisivanju UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH 
SREDSTAVA ZA PROJEKTE FINANCIRANE IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I 
INVESTICIJSKIH FONDOVA U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014.-2020. ZA PROJEKT 
„MUZEJ BUDUĆNOSTI - GRAĐANSKO MUZEJSKO VIJEĆE KAO MODEL SUDIONIČKOG 
UPRAVLJANJA“ 
Predsjednica daje riječ ravnateljici kako bi predstavila navedeni projekt. 
Ravnateljica podsjeća da je o njemu već bilo riječi u kontekstu predstavljanja svih evropskih 
projekata koje Muzej provodi. Stoga ponavlja da se radi o razvijanju modela 
izvaninstitucionalnog upravljanja muzejom i muzejskim programima. Iako se projekt financira u 
stopostotnom iznosu, imajući u vidu da vrijednost projekta prelazi ovlasti ravnatelja, nadležni 
županijski odjel smatra potrebnim imati i njihovu suglasnost za provođenje projekta. Odjelu je 
materijal već proslijeđen, ocijenjen je kao korektan, no prije prosljeđivanja na kolegij župana 
potrebno je i mišljenje Muzejskog vijeća. Članovima MV-a na početku je sjednice dan na uvid i 
prijedlog ugovora od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva a koji je netom pristigao. 



Predsjednica traži pojašnjenje tko dodjeljuje ta bespovratna sredstva, koji su iznosi u pitanju te 
koje je trajanje projekta. Ravnateljica izvještava da projekt traje 20 mjeseci, a supotpisnici 
ugovora su, uz Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Ministarstvo kulture i 
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva. Riječ je o iznosu od 742.896,03 kune. Od tog 
je iznosa odobren predujam od 40 posto u iznosu od 297.158,41 kune, dok se ostatak 
refundira po ZNS-ovima. Projekt je prijavio Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja 
Rijeka u partnerstvu sa sljedećim organizacijama: Udruga Žmergo, Udruga Kreativni kolektiv 
Kombinat, Centar za poticanje darovitosti, Udruga slijepih Primorsko-goranske županije, te 
Matica umirovljenika Grada Rijeke.  
Predsjednica postavlja pitanje u kojoj će mjeri provedba ovog projekta predstavljati 
opterećenje za djelatnike Muzeja. U tom smislu ravnateljica obrazlaže da će u provođenje 
projekta biti uključena kolegica Vana Gović te će uz to biti zaposlena još jedna osoba. 
Pretpostavka je da će to biti kolegica koja trenutno administrira Integrirani projekt revitalizacije 
Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci. 
Imajući u vidu i slijedeću točku dnevnog reda, predsjednica izražava sumnju je li ovoliki broj 
tekućih evropskih projekata preveliko opterećenje za rad Muzeja i za njegove djelatnike. 
Ravnateljica se slaže da je ovo kritična situacija koju je moguće presjeći, međutim kako valja 
imati na umu da su ti projekti rezultat prijava djelatnika ovog Muzeja. U tom smislu ne bi bilo 
oportuno odbiti te projekte kad su već došli do te faze. Predsjednica još jednom traži 
pojašnjenje da li pozitivno očitovanje Muzejskog vijeća znači da će taj projekt i biti realiziran. 
Ravnateljica to potvrđuje navodeći da vrlo brzo treba uslijediti potpisivanje ugovora te kako je 
sve to već i uvršteno u prijedlog proračuna za slijedeću godinu. Svi prisutni se slažu da je riječ 
o zanimljivom projektu koji cjelokupnu lokalnu zajednicu uključuje u rad Muzeja. 
 

Ad 2. Zaključak Zadužena osoba Rok 
Daje se pozitivno mišljenje ravnateljici 
Muzeja za potpisivanje UGOVORA O 
DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA 
PROJEKTE FINANCIRANE IZ EUROPSKIH 
STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA 
U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014.-2020. 
ZA PROJEKT „MUZEJ BUDUĆNOSTI - 
GRAĐANSKO MUZEJSKO VIJEĆE KAO 
MODEL SUDIONIČKOG UPRAVLJANJA“. 
 

 
 
 

Ad 3. Davanje mišljenja o potpisivanju UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH 
SREDSTAVA ZA PROJEKTE FINANCIRANE IZ EUROPSKOG FONDA ERASMUS + ZA  
PROJEKT E-VOKED - EUROPEAN PARTNERSHIPS FOR VOCATIONAL EDUCATION 
AND TRAINING (Erasmus+ - KA2 - suradnja za inovaciju i razmjenu dobrih praksa, 
KA202 - strateško partnerstvo za vokacijsko obrazovanje i obuku) 
 

Predsjednica daje riječ Ravnateljici da izvijesti o ovoj točki dnevnog reda. 
Ravnateljica izvještava da je smisao ovog projekta edukacija muzejskih djelatnika i razmjena 
primjera dobre prakse u različitim evropskim gradovima a temeljem suradnje s različitim 
strukovnim školama, s ciljem upotpunjavanja njihova znanja. Taj projekt u konačnici ima 
također za cilj rad sa zajednicom o čemu detaljnije izvještava i Ivo Mileusnić. 
Ukupni proračun projekta iznosi 226.907,00 eura. Predviđeni projektni proračun za Pomorski i 
povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka iznosi 24.492,00 eura odnosno 181.240,80 kuna. 
Projekt se financira u potpunom (100%) iznosu prihvatljivih troškova iz EU fonda Erasmus+, a 
od čega se 40% + 40% isplaćuje kao predujam i 20% po završnom odobrenju zajedničkog 
izvješća svih partnera na projektu. Predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci. Početak projekta 
računa se od 1. rujna 2018. godine, a potpis Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava se 
očekuje najkasnije u studenom 2018. godine.  
 



Ad 3. Zaključak Zadužena osoba Rok 
Daje se pozitivno mišljenje ravnateljici 
Muzeja za potpisivanje UGOVORA O 
DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA 
PROJEKTE FINANCIRANE IZ EUROPSKOG 
FONDA ERASMUS + ZA  PROJEKT E-VOKED 
- EUROPEAN PARTNERSHIPS FOR 
VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 
(Erasmus+ - KA2 - suradnja za inovaciju i 
razmjenu dobrih praksa, KA202 - strateško 
partnerstvo za vokacijsko obrazovanje i 
obuku). 

  

Ad 4. Sažetak izlaganja i rasprave - Razno 

Ravnateljica obavještava da je moguće da uskoro krene i realizacija projekta TEST, 
svojevrsnog nastavka Male barke 2, ali koji se odnosi na Rijeku, o čemu je Muzejsko vijeće 
također već ranije bilo informirano. 
Predsjednica Muzejskog vijeća ponovno ističe sumnju o održivosti ovolikog broja tekućih 
europskih projekata, te kako je potrebno poraditi na kadrovskom osnaživanju i unutarnjem 
ustrojstvu. Mileusnić ističe da je ovo vid dodatnog obrazovanja djelatnika te da u tom smislu 
ovakve projekta treba pozitivno ocijeniti, obzirom da se zaposlenici educiraju bez dodatnog 
opterećenja županijskog proračuna. Predsjednica ističe da je to ipak dodatno opterećenje 
prvenstveno za službu općih poslova jer to zahtijeva dodatno administriranje.  
Ravnateljica navodi, u kontekstu opterećenja djelatnika, kako je Muzej imao korekciju od 
5.000,00 kuna jer se kasnilo dva dana s garancijom u postupku javne nabave. Ističe i kako je, 
primjera radi, samo ovaj tjedan stiglo 36 pitanja na temu javne nabave od SAFU-a na koja je 
bilo potrebno poslati odgovor te da je činjenica da je to veliko opterećenje.  
Na tragu toga, predsjednica se nadovezala da i u tome vidi jedan od problema jer premda je 
veći dio iznosa uglavnom bespovratan uvijek postoje situacije kada je moguće da se dio 
obaveza mora podmiriti iz vlastitih sredstava, također imajući u vidu da dinamika povrata 
sredstava varira od projekta do projekta. Istaknute su i pogodnosti provedbe ovakvih projekata 
temeljem kojih su zaposleni vrijedni i sposobni mladi ljudi koji sudjeluju u sveukupnom radu 
Muzeja.  
Mileusnić postavlja pitanje potrebe da se o ovim projektima opetovano raspravlja kada su oni 
već bili uvršteni u godišnje planove i odobreni od strane županijske skupštine. Ravnateljica 
opetovano pojašnjava da je to radi cjelokupnog iznosa koji prelazi ovlasti ravnatelja te kako 
načelno očitovanje da će se aplicirati na neki natječaj ne osigurava da će se ta sredstva i 
dobiti. Cjelokupni iznos koji je obuhvaćen evropskim projektima u ovome trenutku iznosi 
približno šest milijuna kuna.  
Dogovoreno je da će na sljedećoj sjednici Muzejskog vijeća prisustvovati predstavnik 
računovodstva radi pojašnjenja daljnjeg financijskog tijeka provedbe evropskih projekata. 
Završno, načelno je dogovoreno da slijedeća sjednica Muzejskog vijeća bude 6. ili 7. 
studenoga, pod uvjetom da tekst Statuta bude definiran a kako bi isti išao na županijsku 
skupštinu koja se planira za kraj studenoga. 
 
Predsjednica zaključuje 15. sjednicu Muzejskog vijeća. 
 

Ad 4. Zaključak Zadužena osoba Rok 
Muzejsko vijeće prima na znanje sve 
navedene obavijesti. 
 

  

 

Privitak  
1. Zapisnik s 14. sjednice Muzejskog vijeća 



 

Zapisnik sastavila: 

Ime i prezime Potpis 

Natalie Luić Natalie Luić, v.r. 
 

 

Ur.broj: 
28/43/18. 

 


