
 Na temelju članka 12.  Zakona o ustanovama  ("Narodne novine", broj 76/93, 29/97, 

47/99 i 35/08), i članka 15. stavka 1. Zakona o muzejima ("Narodne novine", broj 110/15) i 

članka  32. Statuta Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada Šibenika", broj 8/10, 5/12 i 

2/13), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na  22. sjednici, od 16. ožujka 2016. godine, donosi 

 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o statusu, djelatnostima i ustrojstvu  

Muzeja Grada Šibenika 

 
 

Članak 1. 

 U cijeloj Odluci o statusu, djelatnostima i ustrojstvu Muzeja Grada Šibenika (Službeni 

vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 10/02 i "Službeni glasnik Grada Šibenika", broj 3/12 

i 9/13) riječi: „upravno vijeće“, zamjenjuju se riječima: „muzejsko vijeće“, te riječi: 

„muzejsko stručno vijeće“, zamjenjuju se riječima: „stručno vijeće“ u odgovarajućem padežu 

i broju. 

 

 

Članak 2. 

Točka 12. mijenja se i glasi:  

„Muzejsko vijeće ima pet članova, od kojih većinu imenuje osnivač iz redova istaknutih 

kulturnih, javnih i znanstvenih djelatnika, najmanje jednog bira stručno vijeće, a ako ono nije 

osnovano, stručno muzejsko osoblje iz svojih redova, te jednog člana biraju svi radnici 

sukladno Zakonu o radu.“ 

 

 

Članak 3. 

Točka 14. Mijenja se i glasi: 

„Muzejsko vijeće: 

- donosi programe rada i razvoja Muzeja na prijedlog ravnatelja i uz pribavljeno mišljenje 

stručnog vijeća, a ako ono nije osnovano, uz mišljenje stručnog muzejskog osoblja, te 

nadzire njihovo izvršavanje 

- usvaja financijski plan i godišnji obračun te izvješće o izvršenju programa rada i razvoja 

muzeja  

- donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača, odnosno osnivača s većinskim udjelom 

- donosi druge opće akte muzeja sukladno statutu 

- obavlja druge poslove određene zakonom, aktom o osnivanju i statutom.“ 

 

 

Članak 4. 

Točka 17. mijenja se i glasi: 

„Ravnateljem muzeja 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 statutom. Ravnatelj muzeja imenuje se na temelju predloženog 

četverogodišnjeg programa rada.“ 

 



Članak 5. 

Točka 18. stavak 2. mijenja se i glasi: 

„ Ravnatelja Muzeja imenuje i razrješuje Gradsko vijeće Grada Šibenika na prijedlog 

Muzejskog vijeća koje je obvezno pribaviti mišljenje Stručnog vijeća, a ako ono nije 

osnovano, uposlenoga stručnog muzejskog osoblja“. 

 

Članak 6. 

Točka 19. mijenja se i glasi: 

„Muzeji imaju stručno vijeće od najmanje triju članova koje, sukladno statutu muzeja, čini 

stručno muzejsko osoblje iz članka 38. stavaka 1., 2. i 3. Zakona o muzejima („Narodne 

novine“broj 110/15) i ravnatelj“. 

 

 

Članak 7. 

 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada 

Šibenika".  

 

 

KLASA: 612-01/16-01/06 

URBROJ: 2182/01-02/1-16-2 

Šibenik, 16. ožujka   2016. 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA                                     

                                                                                                      

PREDSJEDNIK 

                                                                                                   dr. sc. Ivica Poljičak,v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


