PRIJEDLOG:17. 11. 2015.
Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99. i
35/08.), članka 26. stavka 3. alineja 3. Zakona o muzejima („Narodne novine“ broj 110/15) i članka
22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 04/13. i 23/14.), Gradsko
vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj __. studenog 2015. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene (treće) Statuta Muzeja Grada Pazin
I.
Gradsko vijeće Grada Pazina daje prethodnu suglasnost na Izmjene (treće) Statuta Muzeja
Grada Pazina broj KLASA: 612-05/15-01/193, URBROJ: 2163/01-13-15-02 od 13. studenog 2015.
godine.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog idućeg dana nakon dana objave u Službenim novinama
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.

KLASA:
URBROJ:
Pazin,
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, prof.

PRIJEDLOG
Na temelju članka 54., u vezi s člankom 37. stavkom 5. Zakona o ustanovama (“Narodne
novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.) i članka 26., stavka 3., alineje 3. Zakona o muzejima
(„Narodne novine“ broj 110/15.), Ravnatelj Muzeja Grada Pazina, uz prethodnu suglasnost Gradskog
vijeća Grada Pazina od __. studenog 2015. godine donosi

IZMJENE (treće)
STATUTA MUZEJA GRADA PAZINA
Članak 1.
Članak 20. Statuta Muzeja Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 12/07. i
16/12.) mijenja se i glasi:
„Članak 20
Ravnatelj u okviru svog djelokruga, ovlasti i odgovornosti: 1) organizira i vodi rad i
poslovanje Muzeja, 2) predlaže program rada i razvoja, 3) vodi i odgovara za stručni rad Muzeja, 4)
predstavlja i zastupa Muzej u pravnom prometu i pred tijelima državne vlasti, 5) donosi Program rada
i razvoja Muzeja uz pribavljeno mišljenje stručnog vijeća, 6) donosi i podnosi Osnivaču Prijedlog
financijskog plana i Financijski plan Muzeja, Godišnji izvještaj o radu s izvještajem o izvršenju
financijskog plana muzeja i Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Muzeja, 7) donosi
plan nabave, 8) donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača, 9) donosi pravilnik o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada i druge opće akte Muzeja sukladno statutu, 10) odlučuje o zapošljavanju i o
prijemu u radni odnos, 11) donosi rješenja o pravima i obvezama iz radnog odnosa u skladu s općim
propisima, Kolektivnim ugovorom i internim aktima, 12) izdaje naloge djelatnicima Muzeja za
izvršenje poslova i zadaća i daje im upute za rad, 13) provodi odluke i zaključke Osnivača, 14)
odlučuje o ulaganjima te o nabavi opreme i osnovnih sredstava u sladu sa zakonom, aktom o
osnivanju, ovim statutom i Financijskim planom Muzeja, 15) predlaže promjene u ustrojstvu i u
organiziranju rada Muzeja, 16) priprema sjednice stručnog vijeća i predsjedava im, 17) obavlja druge
poslove predviđene zakonom, aktom o osnivanju i ovim statutom.
Ravnatelj bez suglasnosti Gradonačelnika/čelnika/ Osnivača ne može zaključiti pravne poslove
kojima Muzej stječe, opterećuje, ili otuđuje nekretninu, ili drugu imovinu čija je vrijednost veća od
50.000,00 kuna.
Ravnatelj ne može, bez posebne suglasnosti Gradonačelnika Osnivača, nastupiti kao druga
ugovorna strana i s Muzejom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za račun
drugih osoba, ili u ime i za račun drugih osoba.“
Članak 2.
Članak 22. mijenja se i glasi:
„Članak 22.
Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima završen sveučilišni diplomski studij, ili
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ili s
njim izjednačen studij, pet godina rada u muzejskoj djelatnosti, ili deset godina rada u kulturi,
znanosti, ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost Muzeja, odlikuje se stručnim,
radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge uvjete utvrđene ovim statutom.
Ravnatelj se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada.
Iznimno, na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada za ravnatelja muzeja može
biti imenovana osoba koja ima završeno obrazovanje propisano stavkom 1. ovog članka, jednu godinu
rada u muzejskoj djelatnosti, ili pet godina rada u kulturi, znanosti, ili drugom odgovarajućem
području vezanom uz djelatnost Muzeja, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim
sposobnostima te ispunjava druge uvjete utvrđene 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) presliku osobne iskaznice ili domovnicu, 5) uvjerenje o nekažnjavanju ne
starije od 30 dana, 6) prijedlog četverogodišnjeg programa rada Muzeja, te 7) svoj životopis.

Ravnatelja imenuje i razrješava Gradsko vijeće Osnivača na način i u postupku koji su
utvrđeni ovim Statutom.
Ravnatelj se imenuje na rok od četiri (4) godine.
Ista osoba može ponovno biti imenovana za Ravnatelja.“
Članak 3.
Članak 33. mijenja se i glasi:
„Članak 33.
Imovinu Muzeja čine stvari, prava i novčana sredstva.
Sredstva za rad Muzeja osigurava Osnivač u svome proračunu, a mogu se osigurati i iz
vlastitih prihoda, sponzorstvima, darovanjima i na drugi način u skladu sa zakonom.
Sredstva iz proračuna mogu se koristiti samo za namjene za koje su dodijeljena.
Sredstva za posebne programe osigurava Osnivač, a ovisno o svom interesu i tijela državne
uprave u čijem je djelokrugu program koji se ostvaruje, kao i županije, gradovi i općine na području
kojih se program ostvaruje, te druge pravne i fizičke osobe.“
Članak 4.
Članak 34. mijenja se i glasi:
„Članak 34
Financijsko poslovanje Muzej vodi sukladno zakonu i drugim propisima.
Muzej je proračunski korisnik i primjenjuje sustav proračunskog računovodstva.
Vođenje poslovnih knjiga Muzej može ugovorno povjeriti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi u
skladu s propisima.
Ako u obavljanju svoje djelatnosti Muzej ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za
obavljanje i razvoj djelatnosti Muzeja u skladu s aktom o osnivanju i ovim statutom.
Članak 5.
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.
Ako se Financijski plan ne donese u propisanom roku, donosi se Privremeni financijski plan
najduže za razdoblje od tri mjeseca.
Nalogodavac i odgovorna osoba za zakonito i pravilno donošenje i izvršavanje Financijskog
plana je Ravnatelj.“
Članak 6.
Članak 36. mijenja se i glasi:
„Članak 36.
Muzej sastavlja, predaje i objavljuje financijske izvještaje sukladno propisima o financijskim
izvještavanju u proračunskom računovodstvu.
Muzej donosi i dostavlja Gradonačelniku 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 donosi i dostavlja Osnivaču najkasnije do kraja veljače tekuće godine.“
Članak 7.
Članak 40. mijenja se i glasi:
„Članak 40.
Ravnatelj Muzeja odgovoran je za razvoj učinkovitog i djelotvornog sustava unutarnjih
kontrola unutar institucije, te treba osigurati kontinuirano praćenje sustava unutarnjih kontrola u svrhu
procjenjivanja učinkovitosti i djelotvornosti sustava te poduzimanja potrebnih mjera za poboljšanje
sustava.

Ravnatelj Muzeja Gradonačelniku Grada Pazina dostavlja godišnji izvještaj o funkcioniranju
sustava unutarnjih kontrola sukladno propisima kojima se uređuje davanje Izjave o fiskalnoj
odgovornosti.“
Članak 8.
Članak 45. mijenja se i glasi:
„Članak 45.
Inspekcijski nadzor nad muzejskom građom i muzejskom dokumentacijom koja se štiti kao
kulturno dobro, prema članku 8. Stavku 1. Zakona o muzejima, obavljaju inspektori zaštite kulturnih
dobara sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i na temelju njega donesenih propisa.
Muzej je dužan inspektoru osigurati uvjete za provedbu nadzora, omogućiti mu pregled
kulturnoga dobra, uvid u dokumentaciju koju zatraži i dati mu potrebne podatke i obavijesti.
O nalazu i mišljenju tijela nadzora iz ovog članka te članaka 43. i 44. ovog statuta, ravnatelj je
dužan odmah upoznati Osnivača.“
Članak 9.
Ove Izmjene Statuta stupaju na snagu danom objave na oglasnoj ploči Muzeja, a objavit će se
u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv.
Petar u Šumi.
KLASA: 612-05/15-01/193,
URBROJ: 2163/01-13-15-02
Pazin, 13. studenog 2015.
Ravnatelj
Muzeja Grada Pazina
Denis Visintin, prof.

Na ove Izmjene Statuta dalo je suglasnost Gradsko vijeće Grada Pazina svojim Zaključkom
KLASA: ______________, URBROJ: ________________, od ______2015. godine.
Ove Izmjene Statuta objavljene su na oglasnoj ploči Muzeja Grada Pazina _________2015.
godine, a stupile su na snagu __________ 2015. godine.
Ravnatelj
Muzeja Grada Pazina
Denis Visintin, prof.

