Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08),
članka 25. Zakona o muzejima („Narodne novine“ br. 61/18) i članka 18. Statuta Pomorskog
muzeja Orebić, a uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Orebić,
ravnateljica Pomorskog muzeja Orebić dana 07. lipnja 2019.g. donosi
STATUTARNA ODLUKA
o izmjenama i dopunama
Statuta Pomorskog muzeja Orebić
Članak 1.
U Statutu Pomorskog muzeja Orebić u članku 1. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
"Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na
muški i ženski rod."
Članak 2.
Članak 12. se mijenja i glasi:
„Muzej može na temelju pisanog ugovora povjeriti muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju na
čuvanje i radi izlaganja ili stručne i znanstvene obrade drugome muzeju te drugoj pravnoj osobi
ili državnom tijelu koji ispunjavaju propisane uvjete za čuvanje povjerene im građe i
dokumentacije.“
Članak 3.
U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Muzej je dužan redovito upisivati muzejske predmete u inventarnu knjigu i voditi drugu
dokumentaciju o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti.“
Članak 4.
U članku 14. stavku 1. riječi „muzejska građa i muzejska dokumentacija, te objekti i prostori u
kojima su smještene“ se zamjenjuju riječima „Prostor i oprema Muzeja obvezno se“, te se nakon
točke dodaju riječi „za one rizike i u opsegu s kojima je suglasan osnivač“.
Briše se stavak 2.
Stavak 3. postaje stavak 2.
Dodaje se stavak 3. koji glasi:
„Muzej je dužan osigurati tehničku i fizičku zaštitu muzejske građe i muzejske dokumentacije
sukladno propisima, u opsegu s kojim je suglasan osnivač.“
Članak 5.
U članku 18. stavku 1. točki 5. riječ „donosi“ zamjenjuje se riječju „usvaja“, te se nakon riječi
„vijeća“ dodaju riječi „te nadzire njegovo izvršavanje“.
Članak 6.
Članak 20. se mijenja i glasi:
„Ravnateljem Muzeja može se, na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada,
imenovati 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 u kulturi, znanosti ili obrazovanju,
- odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima propisane
uvjete, za ravnatelja Muzeja može se, na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada,
imenovati osoba koja ima završeno obrazovanje propisano stavkom 1. ovog članka, najmanje
jednu godinu rada u muzeju ili najmanje pet godina u kulturi, odlikuje se stručnim, radnim i
organizacijskim sposobnostima.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja, može se, bez provođenja javnog natječaja, imenovati
osoba koja ima obrazovanje propisano stavkom 1. ovog članka, a na ovu dužnost može se
imenovati i osoba koja nije djelatnik Muzeja.“
Članak 7.
U članku 30. stavku 1. riječi „razmatra i daje mišljenja“ zamjenjuju se s riječi „raspravlja“, riječi
„i razvitka“ se brišu, a riječi „način organiziranja i vođenja stručnog rada, plan i program rada“
zamjenjuju se s riječima „programe rada, razmatra izvješća o radu, daje mišljenja i prijedloge u
vezi s razvojem djelatnosti“.
Nakon riječi „druge“ dodaje se riječ „stručne“.
Članak 8.
U članku 31. riječi „stručno muzejsko osoblje“ zamjenjuju se riječima „Stručni muzejski
djelatnici".
Članak 9.
U članku 32. stavak 2. brišu se riječi „u svome proračunu“.
Dodaje se rečenica „Sredstva za rad uključuju sredstva za plaće, sredstva za program, materijalne
izdatke, kao i sredstva za investicije i investicijsko održavanje te otkup muzejske građe.“
Dodaje se stavak 5. koji glasi: „Muzej je dužan osigurati tehničku i fizičku zaštitu muzejske građe
i muzejske dokumentacije sukladno propisima, u opsegu s kojim je suglasan osnivač.“
Članak 10.
U članku 35. stavku 3. umjesto točke se stavlja zarez i dodaju se riječi " a objavljuje se na
internetskim stranicama u roku 8 dana od dana predaje.“
Članak 11.
U članku 43. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Stručni nadzor nad radom Muzeja obavlja drugi muzej koji ministarstvo nadležno za poslove
kulture ovlasti.“
U stavku 2. riječ „matičnom“ se briše.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u na oglasnoj ploči Pomorskog muzeja
Orebić.
Ravnateljica:
Vesna Suhor

