Na temelju članka 24. Zakona o muzejima (NN 61/18) i članka 39. Statuta Pomorskog
i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka, Upravno vijeće na sjednici održanoj
dana 28. veljače 2019. godine donosi

IZMJENE POSLOVNIKA O RADU
UPRAVNOG VIJEĆA
I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

U članku 1. Poslovnika o radu Muzejskog vijeća od 14. srpnja 2016. godine
(dalje u tekstu: Poslovnik) mijenja se naziv „Muzejsko“ u „Upravno“ vijeće.
Članak 2.

Mijenja se članak 2. stavak 3. Poslovnika i glasi:
„Upravno vijeće:
-

-

-

na prijedlog ravnatelja i uz pribavljeno mišljenje Stručnog vijeća donosi
program rada i razvitka Muzeja za narednu godinu uz pribavljeno mišljenje
Stručnog vijeća,
donosi Statut Muzeja te njegove izmjene i dopune uz prethodnu suglasnost
Osnivača,
na prijedlog ravnatelja donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Muzeja i druge opće akte sukladno Statutu i zakonu,
donosi Poslovnik o svom radu,
donosi odluke o pravima i obvezama iz radnog odnosa u drugom stupnju;
donosi izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada i razvitka te poslovanja i
podnosi ga Osnivaču,
donosi godišnji financijski plan Muzeja, kao i njegove izmjene,
donosi plan investicija,
donosi godišnji plan nabave roba, usluga i radova,
donosi plan o potrebi zapošljavanja radnika na neodređeno vrijeme,
nadzire izvršavanje i provođenje program rada i razvitka Muzeja,
uz suglasnost Osnivača odlučuje o davanju suglasnosti ravnatelju za
stjecanje, otuđivanje i opterećivanje imovine čija je pojedinačna vrijednost
veća od 200.000,00 kuna (bez PDV-a) te o investicijskim radovima čija je
vrijednost veća od 200.000,00 kuna (bez PDV-a),
uz suglasnost Osnivača odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju
nekretnina bez obzira na njihovu vrijednost,
uz suglasnost Osnivača odlučuje o promjeni djelatnosti Muzeja,
uz suglasnost Osnivača odlučuje o davanju u zakup/koncesiju dijela
poslovnog prostora,
odlučuje o raspodjeli sredstava za obavljanje i razvitak djelatnosti,
odlučuje o usvajanju izvješća ravnatelja o izvršenju programa rada i razvitka
Muzeja,

-

-

-

odlučuje o davanju suglasnosti ravnatelju za stjecanje, otuđivanje i
opterećivanje imovine (osim nekretnina) u pojedinačnoj vrijednosti od
70.000,00 do 200.000,00 kuna bez PDV-a,
odlučuje o davanju suglasnosti ravnatelju za investicijska ulaganja u prostorne
kapacitete Muzeja u pojedinačnoj vrijednosti od 70.000,00 do 200.000,00
kuna bez PDV-a,
odlučuje o podacima koji su označeni tajnim i koji se ne mogu objavljivati,
odlučuje o usvajanju financijskog plana, plana nabave i godišnjeg obračuna
odlučuje o pojedinačnim pravima iz radnog odnosa u drugom stupnju,
sukladno zakonu,
predlaže Osnivaču imenovanje i razrješenje ravnatelja Muzeja,
predlaže Osnivaču promjenu naziva i sjedišta Muzeja,
predlaže ravnatelju mjere u cilju ostvarivanja poslovne politike Muzeja,
predlaže ravnatelju osnovne smjernice za rad i poslovanje Muzeja
daje prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima ravnatelju i Osnivaču,
obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom i drugim općim
aktima Muzeja“.
Članak 3.

Mijenja se članak 3. Stavak 3. Poslovnika i glasi:
„Predsjednika Vijeća u slučaju njegove spriječenosti i po njegovu ovlaštenju
zamjenjuje član Vijeća imenovan od strane Osnivača, u kojem slučaju se na
njega odnose odredbe iz članka 3. stavka 1. točke 1.-5. Poslovnika“.
Članak 4.

Mijenja se članak 5. Stavak 2. Poslovnika i glasi:
„Sjednica Upravnog vijeća mora biti sazvana na zahtjev ravnatelja Muzeja ili
najmanje jedne trećine članova Upravnog vijeća“.
Članak 5.

Mijenja se članak 6. stavak 4. i glasi:
„Poziv se dostavlja najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje
sjednice. Iznimno, ukoliko iz opravdanih razloga nije moguće organizirati sjednicu
Upravnog vijeća, a radi se o potrebi žurnog donošenja odluka, članovi Upravnog vijeća
mogu održati sjednicu elektronskim putem (e-mailom). Odluke donijete na ovaj način
moraju biti verificirane na prvoj idućoj sjednici Upravnog vijeća.
Članak 6.

Mijenja se članak 7. Stavak 1. Poslovnika i glasi:
U radu Upravnog vijeća sudjeluje i ravnatelj Muzeja, kao i sve ostale osobe
koje pozove predsjednik Upravnog vijeća, ali bez prava odlučivanja.

Članak 7.

Mijenja se članak 12. i glasi:
„Članovi Vijeća glasaju osobno i javno na način da se izjašnjavaju ZA, PROTIV
i SUZDRŽAN“.
Članak 8.
Ove izmjene Poslovnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave na
oglanoj ploči Muzeja.
Predsjednica Upravnog vijeća:
Mila Kožul, dipl.iur
Broj: 02-3/19
U Rijeci, 28. veljače 2019.

