


         
         Prijedlog 11. studeni 2022. 
 

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., 
5/20., 4/21. i 24/21.-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj ____________ 
2022. godine donijelo je  
 
 

 
Z A K L J U Č A K 

 o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune  
Izmjena (četvrtih) Statuta Muzeja grada Pazina 

 
 

I. 
 Gradsko vijeće Grada Pazina daje prethodnu suglasnost na Izmjene i dopune Izmjena (četvrtih) 
Statuta Muzeja grada Pazina KLASA: 611-03/22-01/08, URBROJ: 2163-01-13-22-1 od  7. studenog 
2022. 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:  
URBROJ:  
Pazin,  
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 

                 Predsjednica 
              Gradskog vijeća 
           
 
 
 
 
 

 



O B R A Z L O Ž E N J E 
 
 
I. OSNOVA ZA DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA IZMJENA (četvrtih) STATUTA 
 
Osnova za donošenje ovih Izmjena i dopuna je Mišljenje Ministarstva kulture i medija RH 

KLASA: 612-01/20-01/0289, URBROJ: 532-02-03-02-01/2-22-02 od 11. siječnja 2022. po Nadzoru općih 
akata Gradskog vijeća Grada Pazina, odnosno po nadzoru Zaključka o davanju prethodne suglasnosti 
na Izmjene (četvrte) Statuta muzeja Grada Pazina KLASA: 612-05/20-01/03, URBROJ: 2163/01-03-02-
20-6 od 13. listopada 2020.godine, te Zakoni na koje se isti u svom Mišljenju pozivaju. 

 
II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI I SVRHA KOJA SE ŽELI 

POSTIĆI DONOŠENJEM AKTA 
 
Sukladno gore navedenom mišljenju potrebno je pristupiti Izmjena (četvrtih) Statuta Muzeja 

Garada Pazina, kako slijedi: potrebno voditi računa o Zakonu o trgovini („Narodne novine“ broj 
87/2008., 96/2008., 116/2008., 76/2009., 114/2011., 68/2013., 30/2014., 32/2019., 98/2019., 
32/2020.) i Zakonu o ugostiteljskog djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/2015., 121/2016., 88/2018., 
25/2019., 32/2020., 42/2020., 126/2021.), te postupajući po istima usklađen je članak 9. Statuta u 
kojem se uređuje obavljanje trgovinske i ugostiteljske djelatnosti Muzeja. 

Osim toga, predlažu izmjene članka 22. stavka 3. Statuta, kojim je propisana natječajna 
dokumentacija uz Prijavu na Natječaj za imenovanje ravnatelja, sa prijedlozima iz Mišljenja Nadzora, 
te članka 22. stavka 4. Statuta, kojim je izmijenjena nadležnost imenovanja i razrješenja Ravnatelja 
muzeja.  

Nastavno na izmjene članka 22. stavka 4. Statuta, u člancima 23. – 28. uređena je i izmijenjena 
nadležnost u postupku imenovanja i razrješenja (vršitelja dužnosti) Ravnatelja muzeja i procesa 
provedbe i zaključenja Natječajnog postupka te ostali relevantnih, vezanih činjenica. Potrebno je i 
usklađenje sa Zakonom o ustanovama   („Narodne novine“ broj 76/1993., 29/1997., 47/1999., 
35/2008., 127/2019.) koji propisuje da se Natječaj za imenovanje ravnatelja ustanove objavljuje na 
mrežnim stranicama ustanove i u " Narodnim novinama", što je osnova za izmjenu članka 23. stavka 2. 
Statuta.  

           Zaključno potrebno je ispraviti omašku te u izmjenama riječi „Gradske knjižnice“ zamijeniti 
riječima: Muzeja grada Pazina“. 

 

III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA 
 
Izuzev već osiguranih, dodatna financijska sredstva za provedbu nisu potrebna. 
 
IV. PRIJEDLOG 
 
Predlažemo da Gradsko vijeće razmotri dostavljeni prijedlog Izmjena i dopuna Izmjena 

(četvrtih) Statuta Muzeja grada Pazina, te Zaključkom da prethodnu suglasnost na isto. 
 
 
 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 



Prijedlog 7. studeni 2022. 
 
Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (“Narodne novine“ broj 76/93., 29/97., 

47/99., 35/08. i 127/19.), članka 25. Zakona o muzejima („Narodne novine“ broj 61/18., 98/19.) 
i članka 20. Statuta Muzeja grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 12/07., 16/12., 
38/15. 6/21., 38/22., 39/22.) Ravnateljica Muzeja grada Pazina, uz prethodnu suglasnost 
Gradskog vijeća Grada Pazina od _______________ 2022. godine donosi 
 
 

IZMJENE I DOPUNE IZMJENA (četvrtih) 
STATUTA MUZEJA GRADA PAZINA  

 
 

Članak 1. 
Članak 3. Izmjena (četvrtih) Statuta Muzeja grada Pazina („Službene novine Grada 39/22.), 

u daljnjem tekstu: Četvrtih Izmjena, mijenja se i glasi: 
 
„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: 

• obavlja i djelatnost trgovine sukladno Zakonu o trgovini koja obuhvaća trgovinu na malo 
izvan prodavaonica na sljedeći način: na štandovima i klupama izvan tržnica na malo; na 
štandovima i klupama unutar trgovačkih centara, Muzeja i sl.; putem kioska; u prostorima 
Muzeja, 

• obavlja i ugostiteljsku djelatnost sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti u svojim 
poslovnim prostorijama i prostorima, za posjetitelje Muzeja, 

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

Članak 2. 
Članak 5. Četvrtih Izmjena mijenja se i glasi: 
 
„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 fotokopiji ovjerenoj kod javnog bilježnika, 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 da se ne vodi kazneni postupak ne starije od 30 dana, 
7) prijedlog četverogodišnjeg programa rada Muzeja, te 8) svoj životopis. 

Ravnatelja imenuje i razrješava Gradonačelnik 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 3. 
Iza članka 5. Četvrtih Izmjena, dodaju se članci 5a., 5b., 5c., 5d., 5e. i 5f., koji glase: 
 
 



„Članak 5a. 
Članak 23. mijenja se i glasi: 
„Javni natječaj za imenovanje Ravnatelja raspisuje Gradonačelnik najkasnije 60 dana prije 

isteka tekućeg mandata Ravnatelja. 
Natječaj za imenovanje Ravnatelja objavljuje se na mrežnim stranicama Muzeja te u 

„Narodnim novinama“, a traje 15 dana. 
Gradonačelnica je dužna u roku od 45 dana od isteka natječajnog roka pismeno 

obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o rezultatu Natječaja i pravu na pregled natječajne 
dokumentacije.“ 
 

Članak 5b. 
U članku 24. stavak 1. mijenja se i glasi: 
„Za provođenje postupka za imenovanje Ravnatelja, Gradonačelnik, usporedno s 

raspisivanjem Natječaja, imenuje Natječajni odbor sastavljen od predsjednika i dva člana.““ 
 

Članak 5c. 
Članak 25. mijenja se i glasi: 
„Zapisnik o svome radu s natječajnom dokumentacijom i utvrđenim prijedlogom za 

imenovanje Ravnatelja Natječajni odbor dostavlja Gradonačelniku u roku od 15 dana od dana 
isteka natječajnog roka. 

Ako se na raspisani Natječaj nitko ne prijavi ili ako nitko od prijavljenih kandidata ne bude 
imenovan za Ravnatelja, Gradonačelnik će u roku od 60 dana od isteka natječajnog roka 
imenovati vršitelja dužnosti Ravnatelja, najduže na rok od godine dana, te raspisati novi Natječaj 
za imenovanje Ravnatelja.“ 

 
Članak 5d. 

Članak 26. mijenja se i glasi: 
„Na osnovi Odluke o imenovanju, Gradonačelnik s imenovanim Ravnateljem sklapa 

Ugovor o radu na rok od četiri godine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i provedenim 
natječajnim postupkom.“ 

 
Članak 5e. 

U članku 27. stavak 2. mijenja se i glasi: 
„Odluku o razrješenju Ravnatelja donosi Gradonačelnik.“ 

Članak 5f. 
Članak 28. mijenja se i glasi: 
„Ako Ravnatelj bude razriješen dužnosti prije isteka mandata, Gradonačelnik će u roku od 

60 dana od dana donošenja Odluke o razrješenju imenovati vršitelja dužnosti Ravnatelja na 
vrijeme do imenovanja Ravnatelja, ali najduže na rok od godine dana te raspisati Natječaj za 
imenovanje Ravnatelja u skladu s odredbama ovog Statuta, u roku od 30 dana od dana 
imenovanja vršitelja dužnosti Ravnatelja.“ 

 
Članak 4. 

U članku 10. Četvrtih Izmjena riječi: „Gradske knjižnice“ zamjenjuju se riječima: „Muzeja 
grada Pazina“. 
 
 
 



Članak 5. 
Ove Izmjene i dopune Izmjena (četvrtih) Statuta Muzeja grada Pazina stupaju na snagu 

osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Muzeja grada Pazina, a objavit će se u 
službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u 
Šumi.  
 
 
KLASA: 611-03/22-01/08 
URBROJ: 2163-01-13-22-1 
Pazin, 7. studeni 2022. 
 

Ravnateljica    
        Muzeja grada Pazina 

                                                                                          Maja Zidarić Pilat, mag. 
 
 
 

Na ove Izmjene i dopune Izmjena (četvrtih) Statuta Muzeja grada Pazina dalo je suglasnost 
Gradsko vijeće Grada Pazina svojim Zaključkom KLASA: ____________, URBROJ: 
________________, od _______________2022. godine. 

Ove Izmjene i dopune Izmjena (četvrtih) Statuta Muzeja grada Pazina objavljene su na 
oglasnoj ploči Muzeja grada Pazina _________2022. godine, pa su u skladu sa člankom 38. Statuta 
stupile na snagu ____________ 2022. godine. 
 
 

                               Ravnateljica 
                        Muzeja grada Pazina 

                                                                                     Maja Zidarić Pilat, mag. 
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