


         

         Prijedlog 29. rujna 2020. 

  

 

 

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99., 

35/08. i 127/19.), članka 25. stavka 3. Zakona o muzejima („Narodne novine“ broj 61/18. i 98/19.) i 

članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 04/13., 23/14., 1/18. i 

5/20.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj _________________ godine donijelo je  

 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene (četvrte) Statuta Muzeja Grada Pazina 

 

 

 
I. 

 Gradsko vijeće Grada Pazina daje prethodnu suglasnost na Izmjene (četvrte) Statuta Muzeja 
Grada Pazina KLASA: 612-05/20-01/80, URBROJ: 2163/01-13-20-1 od 15. rujna 2020. godine. 
 

II. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina 

i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi. 

 

 

 

KLASA: 612-05/20-01/ 

URBROJ: 2163/01-03-02-20- 

Pazin,  

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

 

                Predsjednik  

             Gradskog vijeća 

            

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 
 

I. OSNOVA ZA DONOŠENJE IZMJENA STATUTA 
Pravna osnova za donošenje izmjena (četvrtih) Statuta Muzeja grada Pazina je novi Zakon 
o muzejima  („Narodne novine“ broj 61/18.) u kojem su u članku 26. stavci od 10. do 13., 
kojima se utvrđuju kriteriji za imenovanje ravnatelja javnog muzeja, koji su izmijenjeni u 
odnosu na prethodni Zakon o muzejima („Narodne novine“ broj 110/15.), koji nije na snazi 
od 19.07.2018. te Zakon o izmjeni Zakona o muzejima („Narodne novine“ broj 98/19.) 
kojim je u članku 34. Zakona o muzejima izmijenjena nadležnost za provođenje nadzora 
nad zakonitošću rada i općih akata muzeja. 
Druga osnova za donošenje izmjena je ulazak Muzeja u Riznicu s Osnivačem. 
Treća osnova je usklađivanje naziva i sjedišta Muzeja s Odlukom o promjeni naziva i 
sjedišta Muzeja Grada Pazina KLASA: 612-05/20-01/04, URBROJ: 2163/01-03-02-20-4, od 
27. kolovoza 2020. 
 
II. TEMELJNA PITANJA KOJA TREBA UREDITI OVIM IZMJENAMA 
Ovim izmjenama Statuta treba utvrditi kriterije za imenovanje ravnatelja Muzeja grada 
Pazina, koji se navode u javnom natječaju za imenovanje ravnatelja, kojeg raspisuje i 
provodi predstavničko tijelo Osnivača. 
U člancima Statuta kojim se uređuje financijsko poslovanje muzeja treba uskladiti odredbe 
koje su izmijenjene nakon ulaska Muzeja u Riznicu s Osnivačem. 
U članku Statuta kojim se utvrđuje naziv i sjedište, treba uskladiti naziv i sjedište s onim iz 
Odluke o promjeni naziva i sjedišta Muzeja Grada Pazina. 
 
III. RAZLOZI ZA DONOŠENJE OVIH IZMJENA 
Cilj ovih izmjena je: 
- usklađivanje članaka 9, 11, 22, 33. i 44. Statuta Muzeja Grada Pazina („Službene novine 
Grada Pazina“ broj 12/07., 16/12. i 38/15.), u kojima je utvrđena djelatnost muzeja, 
odredbe o vođenju muzejske dokumentacije, kriteriji za imenovanje ravnatelja i 
nadležnost za nadzor nad zakonitošću rada i akata muzeja, sa zakonskim odredbama 
Zakona o muzejima, („Narodne novine“ broj 61/18. i 98/19.).  
- usklađivanje članaka 7, 35. i 36. Statuta Muzeja Grada Pazina kojima se uređuju odredbe 
vezane uz financijsko poslovanje Muzeja nakon ulaska u Riznicu s Osnivačem. 
- usklađivanje članka 4. stavak 1. Statuta s Odlukom o promjeni naziva i sjedišta Muzeja 
Grada Pazina. 

 

 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 



Prijedlog 15.09.2020. 
Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (“Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 

47/99, 35/08 i 127/19), članka 39.st.1. Zakona o muzejima („Narodne novine“ broj 61/18, 
98/19) i Statuta Muzeja Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 12/07, 16/12 i 
38/15) te u vezi s Odlukom o promjeni naziva i sjedišta Muzeja(„Službene novine Grada 
Pazina“ broj 33/20.),  Ravnateljica Muzeja Grada Pazina, uz prethodnu suglasnost Gradskog 
vijeća Grada Pazina od _______________ 2020. godine, _____________ 2020. donosi 
 
 

IZMJENE (četvrte) 
STATUTA MUZEJA GRADA PAZINA 

 
Članak 1. 

 Članak 4. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi: 
 
„Naziv Muzeja je: Muzej grada Pazina.“ 

 
 

Članak 2. 
 Članak 7. mijenja se i glasi: 

 
„Članak 7. 

Muzej posluje preko jedinstvenog računa Riznice Grada Pazina“ 

Članak 3. 
Članak 9. mijenja se i glasi: 

„Članak 9. 
 Muzej u okviru svoje djelatnosti: 

• sustavno prikuplja, sređuje, čuva, proučava, te stručno i znanstveno obrađuje, 
istražuje i sistematizira muzejsku i galerijsku građu i muzejsku dokumentaciju iz 
područja povijesti Pazina i Pazinštine sukladno svojoj misiji i politici sakupljanja, 

• čuva muzejske predmete u odgovarajućim uvjetima, provodi preventivnu zaštitu 
muzejske građe, muzejske dokumentacije, baštinskih lokaliteta i nalazišta iz svoga 
djelokruga u svrhu obrazovanja, proučavanja i uživanja u skladu s propisima o zaštiti i 
očuvanju kulturnih dobara,  

• vodi propisanu muzejsku dokumentaciju o muzejskim predmetima, zbirkama i 
aktivnostima Muzeja,  

• organizira stalne i povremene izložbe u sjedištu Muzeja, zemlji i inozemstvu, 

• organizira istraživanja, izdavačku djelatnost, predavanja, konferencije i stručne 
skupove te organizira obilaske kulturnih dobara i drugih kulturnih i povijesnih 
znamenitosti, edukativne aktivnosti i radionice te druga umjetnička i kulturna 
događanja u okviru svoga djelokruga,  

• osigurava da poslove upravljanja muzejskom zbirkom obavljaju stručni muzejski 
djelatnici sukladno standardima, 

• osigurava dostupnost muzejskih zbirki u obrazovne, stručne i znanstvene svrhe, 

• priprema i izrađuje stručna mišljenja, vještačenja elaborate i druge stručne i 
znanstvene radove o muzejskome predmetu, građi, zbirci o kojoj skrbi i drugim 
kulturnim dobrima te ih objavljuje ih u stručnim i znanstvenim publikacijama,  



• osigurava prihvatljivo okruženje za javnost i dostupnost građe i muzejskih zbirki, 

• provodi digitalizaciju muzejske građe, 

• obavlja procjenu povijesne, znanstvene, umjetničke i tržišne vrijednosti muzejske 
građe za potrebe upravljanja imovinom, za osigurane i otkup, 

• obavlja reviziju muzejske građe u muzeju i dostavlja o tome izvješće ministarstvu 
nadležnome za poslove kulture i Osnivaču, 

• organizira izradu i prodaju suvenira i predmeta te izdavanje i prodaju publikacija 
tematski vezanih uz fundus i program Muzeja, 

• obavlja druge djelatnosti sukladno Zakonu o muzejima i posebnom zakonu. 
 

Pored djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, koje obavlja kao javnu službu, Muzej, u skladu 
sa zakonom, drugim propisima i ovim Statutom, može: 

• u okviru trgovinske djelatnosti – kupovati i prodavati suvenire, razne rukotvorine, 
muzejske predmete, replike umjetnina i druge stvari ako se tiču muzejsko – galerijske 
djelatnosti, te u vezi s time trgovački posredovati na domaćem tržištu i u inozemstvu, 

• u okviru ugostiteljske djelatnosti – pripremati hranu, pića i napitke, te usluživati 
hranom, pićima i napitcima, 

• obavljati i druge djelatnosti ako su u vezi i ako dopunjuju djelatnosti iz stavka 1. ovog 
članka.“ 

Članak 4. 
 Članak 11. mijenja se i glasi: 

„Članak 11. 
Muzej je dužan redovito upisivati muzejske predmete u inventarnu knjigu i voditi 

drugu dokumentaciju o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji.  
Muzejski predmet i muzejska zbirka upisom u inventarnu knjigu javnog muzeja stječu 

status kulturnog dobra, a inventarna knjiga javnog muzeja sastavni je dio Registra kulturnih 
dobara Republike Hrvatske.  

Muzejska dokumentacija je sustavno izrađen, prikupljen, organiziran i pohranjen skup 
podataka koji je nastao tijekom stručne obrade, zaštite i prezentacije muzejske građe, a 
temelji se na dogovorenom i utvrđenom broju i kvaliteti podataka o predmetu, grupi 
predmeta ili o cjelokupnom fondu. 

Muzej vodi dokumentaciju i evidencije o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji 
sukladno pravilniku koji donosi ministar nadležan za kulturu kojim se propisuje sadržaj i način 
vođenja dokumentacije o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti, način stručnog 
vrednovanja muzejske građe radi uspostavljanja zaštite upisom u inventarnu knjigu javnog 
muzeja, postupak revizije muzejske građe te uvjeti i način ostvarivanja uvida u muzejsku 
građu i muzejsku dokumentaciju.“ 
 

Članak 5.  
Članak 22. mijenja se i glasi: 

„Članak 22. 
 Za ravnatelja može, na temelju predloženoga četverogodišnjeg programa rada, biti 
imenovana osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij, ili integrirani preddiplomski i 
diplomski sveučilišni studij, ili specijalistički diplomski stručni studij, ili s njim izjednačen 
studij, najmanje pet godina rada u muzeju, ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti, 
ili obrazovanju, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava 
druge uvjete propisane ovim statutom. 



 Iznimno od stavka 1. ovog članka, ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima 
propisane uvjete, za ravnatelja se može, na temelju predloženoga četverogodišnjeg 
programa rada, imenovati osoba koja ima završeno obrazovanje propisano stavkom 1. ovog 
članka, najmanje jednu godinu rada u muzeju, ili najmanje pet godina rada u kulturi, odlikuje 
se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge uvjete propisane 
statutom. 

Kandidat za ravnatelja uz Prijavu na Natječaj za imenovanje Ravnatelja prilaže: 
1) diplomu u izvorniku ili u ovjerenoj fotokopiji, 2) dokaz o godinama rada u skladu sa 
stavkom 1. ovoga članka, 3) dokaz o pasivnom poznavanju dva svjetska jezika ili vlastoručno 
potpisanu izjavu o tome, 4) popis objavljenih stručnih i znanstvenih radova, 5) presliku 
osobne iskaznice ili domovnicu, 6) uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana, 7) 
prijedlog četverogodišnjeg programa rada Muzeja, te 8) svoj životopis. 
 Ravnatelja imenuje i razrješava Gradsko vijeće Osnivača na način i u postupku koji su 
utvrđeni ovim Statutom. 
 Ravnatelj se imenuje na mandat od četiri (4) godine i može biti ponovno imenovan.  
 Ako osnivač ne obavi razrješenje i imenovanje ravnatelja muzeja kojemu je istekao 
mandat, ili ovlasti vršitelja dužnosti ravnatelja muzeja, tijelo nadležno za provedbu nadzora 
nad zakonitošću rada i općih akata muzeja razriješit će dužnosti ravnatelja bez provođenja 
javnog natječaja do imenovanja ravnatelja odnosno vršitelja dužnosti ravnatelja od strane 
osnivača. 
 Za vršitelja dužnosti ravnatelja  muzeja može se, bez provođenja javnog natječaja, 
imenovati osoba koja ima obrazovanje propisano stavkom jedan ovog članka, a na ovu 
dužnost može se imenovati i osoba koja nije djelatnik muzeja.“  
 

Članak 6. 
Članak 33. mijenja se i glasi: 

„Članak 33. 
Imovinu Muzeja čine stvari, prava i novčana sredstva. 
Sredstva za rad Muzeja osigurava Osnivač, a sredstva za rad Muzeja uključuju sredstva 

za plaće, sredstva za program, materijalne izdatke, kao i sredstva za investicije i investicijsko 
održavanje te otkup muzejske građe. 

Ministarstvo nadležno za poslove kulture može sudjelovati u osiguranju sredstava za 
rad muzeja iz stavka 2. ovog članka, za redovito očuvanje i održavanje muzejskog prostora, 
predmeta ili muzejske zbirke koji su u državnom vlasništvu a nalaze se u muzeju kojem je 
osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, o čemu se sklapa ugovor. 

Sredstva za rad Muzeja osiguravaju se iz vlastitih prihoda, sponzorstvima, darovanjima 
i na drugi način u skladu sa zakonom.“ 

 
Članak 7. 

 Članak 35. mijenja se i glasi: 
„Članak 35. 

 Muzej donosi Financijski plan za naredno trogodišnje razdoblje do kraja tekuće godine, 
i to u roku koji omogućuje primjenu Financijskog plana s 1. siječnja naredne proračunske 
godine. 

Financijski plan mora biti usklađen s proračunom Osnivača i drugim proračunima iz 
kojih se financiraju njegovi rashodi. 
 Prijedlog financijskog plana Muzeja priprema i donosi Ravnatelj u suradnji sa Stručnim 
vijećem, a usvaja ga Gradsko vijeće Osnivača u sklopu donošenja Proračuna Grada Pazina.“ 



 
Članak 8. 

Članak 36. mijenja se i glasi: 
„Članak 36. 

Muzej sastavlja, predaje i objavljuje  financijske izvještaje sukladno propisima o 
financijskim izvještavanju u proračunskom računovodstvu. 
 Muzej sastavlja i dostavlja Osnivaču do kraja srpnja Polugodišnji izvještaj o izvršenju 
financijskog plana Muzeja za tekuću godinu. 

Godišnji izvještaj o radu s izvještajem o izvršenju financijskog plana Muzeja za 
prethodnu godinu, Muzej sastavlja i dostavlja Osnivaču najkasnije do kraja ožujka tekuće 
godine.“ 
 

Članak 9. 
Članak 44. mijenja se i glasi:  

„Članak 44. 
 Nadzor nad zakonitošću rada i akata Muzeja obavlja ministarstvo nadležno za poslove 
kulture.“ 

 
Članak 10. 

Ove izmjene Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj 
ploči Gradske knjižnice, a objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi. 
 
KLASA: 612-05/20-01/80 
URBROJ: 2163/01-13-20-1 
Pazin, 15. rujna 2020. 

Ravnateljica           
Muzeja Grada Pazina 

                                                                                           Maja Zidarić Pilat, mag., v.r. 
 
 

Na ove izmjene Statuta dalo je suglasnost Gradsko vijeće Grada Pazina svojim 
Zaključkom KLASA: ____________, URBROJ: ________________, od _______________2020. 
godine. 

Ove Izmjene Statuta objavljene su na oglasnoj ploči Muzeja grada Pazina 
_________2020. godine, pa su u skladu sa člankom 38. Statuta stupile na snagu ____________ 
2020. godine. 
 
 

                             Ravnateljica 
                     Muzeja grada Pazina 

                                                                                  Maja Zidarić Pilat, mag. 
 

 
 
 


