ZAPISNIK S 24. SJEDNICE
Upravnog vijeća Muzeja
Ime i prezime
Sazivač:

Naziv sastanka:
1.

Mila Kožul, predsjednica Upravnog vijeća

24. sjednica Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja
Hrvatskog primorja Rijeka

Mjesto:

Rijeka, Trg Riccarda Zanelle 1

Dan i datum:

četvrtak, 17. listopada 2019.

Početak:

16:15 sati

Završetak:

17:00 sati

Mila Kožul, predsjednica UV
Tea Perinčić, članica UV
Mia Bjelkanović Žunić, članica UV
Nikolina Radić Štivić, ravnateljica Muzeja
Odvjetnica Sajda Miškov

2. Prisutni:

1.
2.
3.
4.
5.

3. Odsutni:

1. Nasrin El Gharni, članica UV -opravdano
2. Ivo Mileusnić, član UV - opravdano

4. Dnevni red

Potpis
Mila
Kožul,
dipl.iur, v.r.

1.
Verifikacija zapisnika s 23. sjednice Upravnog vijeća Muzeja
2.
Davanje suglasnosti na Odluku o odabiru ekonomski
najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave Usluge
3D skeniranja i izrade 3D modela Adamićevih svjedoka i sklapanje
Ugovora o nabavi Usluge 3D skeniranja i izrade 3D modela
Adamićevih svjedoka, po izvršnosti Odluke o odabiru.
3.
Razno

Tijek izlaganja i rezultati sastanka
Predsjednica Upravnog vijeća pozdravlja prisutne, utvrđuje kvorum, otvara sjednicu i predlaže
dnevni red.
Dnevni red se jednoglasno usvaja.
1. Ad 1. Sažetak izlaganja i rasprave - Verifikacija zapisnika s 23. sjednice Upravnog
vijeća Muzeja
Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi na zapisnike s 23. sjednice te je isti jednoglasno
usvojen.
Ad 1. Zaključak
Zadužena osoba
Rok
Usvaja se zapisnik s 23. sjednice Upravnog
vijeća.
Ad 2. Davanje suglasnosti na Odluku o odabiru ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja u
postupku jednostavne nabave Usluge 3D skeniranja i izrade 3D modela Adamićevih
svjedoka i sklapanje Ugovora o nabavi Usluge 3D skeniranja i izrade 3D modela
Adamićevih svjedoka, po izvršnosti Odluke o odabiru.
Predsjednica je dala riječ ravnateljici da izvijesti o provedenom postupku nabave te je
ravnateljica izvijestila da je po provedenom postupku jednostavne nabave objavljenom u
Elektroničkom oglasniku javne nabave, pregledom i ocjenom ponuda utvrđeno da najviše
bodova, koji čine omjer cijene i dosadašnjeg iskustva ponuditelja, obrt L3D iz Splita
najpovoljniji ponuditelj te se predlaže sklapanje ugovora s ponuditeljem.
Predsjednica je stavila na glasanje prijedlog za davanje suglasnosti na Odluku o odabiru
ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja i sklapanje Ugovora o nabavi Usluge 3D skeniranja i
izrade 3D modela Adamićevih svjedoka. Članovi vijeća jednoglasno su dali suglasnost.
Ad 2. Zaključak
Zadužena osoba
Daje se suglasnost na Odluku o odabiru
najpovoljnijeg
ponuditelja
u
postupku
jednostavne nabave Usluga 3D skeniranja i
izrade 3D modela Adamićevih svjedoka i na
sklapanje Ugovora o usluzi 3D skeniranja i
izrade 3D modela Adamićevih svjedoka po
izvršnosti Odluke o odabiru.

Rok

Ad 3. Razno
Predsjednica daje riječ odvjetnici Sajdi Miškov da izvijesti članove Upravnog vijeća o stanju
sudskog predmeta koji se odnosi na Nugentovu kuću na Trsatu.

Odvjetnica Miškov izvještava da je u postupku preoblikovanja zemljišne knjige na
osnovu Zakona o zemljišnim knjigama, na nekretninama koje se nalaze na
novoformiranim: kč.br. 2083/2 zk.ul. 1771 i kč.br. 2075/1 zk.ul. 1330 k.o. Sušak-nova
za katastarsku općinu Sušak, gdje se nalazi kuća Nugent na Trsatu, Grad Rijeka
izjavio prigovor protiv Rješenja Općinskog suda u Rijeci iz 2010. godine kojim
rješenjem je Muzej upisan kao vlasnik zgrade.
Odvjetnica Sajda Miškov obrazložila je cijeli tijek postupka od uknjiženja Muzeja do
zaprimanja Rješenja Općinskog suda u Rijeci (1. ožujka 2019. godine) kojim se
zabilježuje prigovor Grada Rijeke od 18. siječnja 2019. Tijekom 2010 g. navedene
nekretnine izložene su pred Uredom za katastar Rijeka te je proveden očevid na
kojem su utvrđene granice novoformiranih čestica. Također, održane su i rasprave
pred Zemljišno-knjižnim odjelom Općinskog suda u Rijeci. Po starim oznakama

nekretnine su u zemljišnim knjigama bile upisane kao općenarodna imovina-organ
upravljanja Narodni muzej Rijeka, a u katastru je kao posjednik bio evidentiran
Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka. Nakon održanih rasprava i
razmatranja dokumentacije koja je dostavljena u spis Sud je prihvatio argumente i
navode Muzeja da je pravni sljednik Narodnog muzeja Rijeka te je donio rješenja
temeljem kojih su naprijed navedene nekretnine upisane kao vlasništvo Pomorskog i
povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka. Nadalje navodi da tijekom postupka
Grad Rijeka nije osporavao pravno sljedništvo Muzeja, ali je na odluke Suda o upisu
vlasništva u korist Muzeja izjavio prigovor 2016 g. te identičan prigovor 2019. godine.
Navedeni prigovori zabilježeni su u zemljišnim knjigama.
Napominje da trenutni pravni status vlasništva Muzeja nije konačan dok Sud ne riješi
prigovor. Isto tako, bez obzira na konačan ishod postupka u tijeku, može se pokrenuti
sudski postupak, što će, pretpostavlja, Grad Rijeka i učiniti ako Sud ne usvoji prigovor
Grada.
Predsjednica je zamolila da se izvijesti na čemu Grad Rijeka temelji svoj prigovor.
Odvjetnica Miškov je izvijestila da Grad u prigovoru navodi kako je rješenjem
Narodnog odbora općine Sušak upravljanje kućom Nugent preuzeo Muzej narodne
revolucije ( kasnije Muzej Grada Rijeke ) kao jedinica bivšeg Narodnog muzeja RijekaOdjeljenja narodne revolucije Trsat te da je u toj zgradi bilo sjedište Muzeja narodne
revolucije. Nakon što se Muzej narodne revolucije iselio iz predmetne zgrade, Mjesna
zajednica Trsat je donijela odluku da ona preuzima upravljanje tom nekretninom, a
Grad Rijeka da je sljednik Mjesne zajednice Trsat, koja je taj prostor ustupila Gradskoj
glazbi Trsat.
Predsjednica Kožul zamolila je da se dodatno preispita valjanost Odluke Mjesne
zajednice Trsat i pokušaju pronaći dokumenti iz tog razdoblja.
Nakon kraće rasprave Predsjednica je zahvalila odvjetnici na izvještaju i zamolila da
do sljedeće sjednice Upravnog vijeća pripremi kratak pisani izvještaj.
Ravnateljica Štivić je izvijestila da se sljedeći tjedan mora raspisati postupak nabave
za izradu idejnog i izvedbenog projekta stalnog postava u Guvernerovoj palači te da
će se u sljedećim izmjenama I dopunama Plana nabave ukloniti postav za Nugentovu
kuću, iz razloga koje je odvjetnica objasnila u pogledu vlasništva Muzeja na
Nugentovoj kući te da je dokumentacija za nabavu pripremljena za Guvernerovu
palaču. Uputiti će se dopis Upravnom vijeću za provođenje postupka nabave čim prije,
radi sklapanja ugovora do kraja proračunske godine obzirom su sredstva predviđena u
ovoj godini te je potrebno do kraja godine potpisati Ugovor o javnoj nabavi.
Nakon navedenog Predsjednica je još jednom ljubazno zahvalila Odvjetnici na
dolasku i izlaganju o predmetu koji se odnosi na vlasništvo Nugentove kuće na Trsatu
i zaključila 24. sjednicu Upravnog vijeća.
Ad 3. Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Privitak
Odluke s 23. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sastavila:

Ime i prezime
Natalie Luić

Potpis
Natalie Luić, v.r.

Ur.broj:

02-20/19

