
Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99,  
35/08 i 127/19) i članka 24. Zakona o muzejima (Narodne novine 61/18 i 98/19), Upravno 
vijeće Muzeja Prigorja na sjednici održanoj dana 9. srpnja 2020. godine, uz prethodnu 
suglasnost Gradske skupštine Grada Zagreba, KLASA: 021-05/20-01/121 URBROJ:  251-01-
03-20-11 donijelo je  

 
 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA  
MUZEJA PRIGORJA 

 
 

Članak 1. 
 

U Statutu Muzeja Prigorja, Urbroj: 728/2018 od 12. prosinca 2018. u članku 4. stavku 1. 
riječi: „Očevidnik muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba“ 
zamjenjuju se riječima: „Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj“., a riječi: 
„Ministarstvu kulture i“ brišu se.  

U stavku 2. riječi: „Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Muzeja obavlja osnivač.“ 
zamjenjuju se riječima: „Osnivač obavlja praćenje i kontrolu poslovanja Muzeja.“. 

 
Članak 2. 

 
U članku 9. stavku 2. briše se zarez nakon riječi „sudovima“, a riječi: “upravnim i 

drugim tijelima te pravnim osobama.“ zamjenjuju se riječima: „i ovlaštenim javnopravnim 
tijelima“. 

 
Članak 3. 

 
U članku 11. stavku 2. točki 19. iza riječi: „registar“ riječ: „ustanova“ briše se. 

 
Članak 4. 

 
U članku 12. stavku 3. riječ: „donosi“ zamjenjuje se s riječju: „usvaja“. 

 
Članak 5. 

 
U članku 16. ispred riječi: “broj“ dodaje se riječ: „potreban“. 

 
Članak 6. 

 
U članku 18. stavku 1. točki 3. iza riječi: “odlučuje uz“ dodaje se riječ: „prethodnu“. 

U stavku 1. točki 4. dodaje se alineja 3. koja glasi: 
„- o investicijskim radovima do 200.000,00 kuna“.  
 

Članak 7. 

U članku 32. stavku 3. iza riječi: „u mandatu“ dodaje se riječ: „člana“. 

 



Članak 8. 
 

U članku 33. u stavku 2. alineji 3. briše se zarez nakon riječi „sudovima“, a riječi: 
„upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima“ zamjenjuju se 
riječima: „i ovlaštenim javnopravnim tijelima“. 
 

Članak 9. 
 

U članku 34. u stavku 2. riječ: „Muzej“ zamjenjuje se riječima: „Upravno vijeće 
Muzeja“. 

U stavku 3. riječi “u dnevnom tisku“ zamjenjuju se riječima: „na mrežnim stranicama 
ustanove i u „Narodnim novinama“. 

U stavku 4. riječi „Muzej je dužan“ zamjenjuju se riječima: „Upravno vijeće Muzeja je 
dužno“. 

U stavku 5. riječ: „pristupnici“ zamjenjuje se riječju: “kandidati“. 
U stavku 6. riječ: „Muzej“ zamjenjuje se riječima „Upravno vijeće Muzeja“. 

 
Članak 10. 

 
U članku 35. stavku 2. riječ: “djelatnik“ zamjenjuje se riječju:“radnik“. 

 
Članak 11.  

 
Članak 36. mijenja se i glasi:  
„Ravnatelj Muzeja bit će razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan u 

sljedećim slučajevima: 
- ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radu,  
- ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili općim propisima o radu 

dovode do prestanka radnog odnosa, 
- ako ravnatelj ne postupa sukladno propisima ili općim aktima Muzeja ili neosnovano 

ne izvršava odluke tijela Muzeja ili postupa protivno njima, 
- ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Muzeju veću štetu 

ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu 
nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti Muzeja.“ 

 
Članak 12. 

Članak 37. mijenja se i glasi:  
„Razriješena osoba može odluku o razrješenju pobijati tužbom pred nadležnim sudom 

u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o razrješenju ako smatra da nisu postojali 
razlozi za razrješenje iz članka 36. ovog Statuta ili da je u postupku donošenja odluke o 
razrješenju došlo do povrede koja je značajno utjecala na ishod postupka.“. 

 
Članak 13. 

 
U članku 38. stavku 2. broj: „35.“ zamjenjuje se brojem: “34. “te riječ: “djelatnik“ 

zamjenjuje se riječju: „radnik“.  
U stavku 3. riječi: „pokrenuti postupak imenovanja“, zamjenjuju se riječima: „ 

raspisati natječaj za imenovanje“. 
 
 
 



 
                                                       Članak 14. 
 
U članku 39. stavku 1. nakon riječi „djelatnosti“ briše se točka i dodaju se riječi: „te 

uvjetima i načinu njihovog stjecanja.“.  
 

Članak 15. 
 

U članku 50. stavku 3. riječi: „Opći akti“  zamjenjuju se riječima: „Statut i drugi opći 
akti “, riječ: „od“ zamjenjuje se riječju: “nakon“, te riječi: „prvog dana od dana objave“ 
zamjenjuju se riječima: „ najranije dan nakon dana objave“. 
 

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:  
„Ravnatelj je dužan Ministarstvu kulture, u roku od osam dana od dana donošenja, 

dostaviti Statut Muzeja i opći akt kojim se uređuje obavljanje njegove djelatnosti ili dijela 
djelatnosti koja se smatra javnom službom.“. 
 

Članak 16. 
 
Članak 53. mijenja se i glasi:  

„Rad Muzeja je javan.  
Muzej je dužan na svojim mrežnim stranicama objaviti podatke o uvjetima i načinu 

pružanja usluga i obavljanju poslova iz svoje djelatnosti. 
Muzej je dužan statut te druge opće akte koji uređuju obavljanje njegove djelatnosti ili 

dijela djelatnosti koja se smatra javnom službom objaviti na svojim mrežnim stranicama na 
lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku. 

Muzej je dužan na svojim mrežnim stranicama objaviti i druge dokumente sukladno 
posebnim propisima.“ . 

 
                                                       Članak 17. 

 
U članku 54. riječ: „djelatnike“ zamjenjuje se riječju. „radnike“. 
 

Članak  18. 
 

U članku 55. druga rečenica koja glasi: „Ravnatelj, odnosno druga ovlaštena osoba 
uskratit će davanje obavijesti i podataka, te uvid u dokumentaciju, ako se radi o poslovnoj ili 
profesionalnoj tajni utvrđenoj odredbama ovog Statuta ili zakonom.“ zamjenjuje se 
rečenicom: „Muzej će uskratiti davanje informacija, odnosno uvid u dokumentaciju samo u 
skladu s propisima o zaštiti tajnosti podataka i zaštiti osobnih podataka.“. 

 
Članak 19. 

 
U ostalom dijelu Statut ostaje neizmijenjen.  

 
Članak 20. 

 
Ovu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta donosi Upravno vijeće uz prethodnu 

suglasnost Osnivača. 
 
 



 
Članak 21. 

 
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu osmog dana nakon 

objave na oglasnoj ploči Muzeja. 
 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Prigorja donesen je na 20. 
sjednici Upravnog vijeća održanoj 2. ožujka 2020. 
 
Urbroj: 2020-128 
Zagreb, 2. ožujka 2020. 
 
         

     PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 
       Miše Kutleša 
 

 
  _____________________________________  

 
 

Utvrđuje se da je Gradska skupština Grada Zagreba na ovu Odluku o izmjenama i 
dopunama Statuta dala prethodnu suglasnost zaključkom od 19. ožujka 2020., KLASA: 021-
05/20-01/121, URBROJ: 251-01-03-20-11. 
 
 

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta donijeta je 9. srpnja 2020. i objavljena 
na oglasnoj ploči 9.srpnja 2020., a stupila je na snagu 17.srpnja 2020. 
 
Urbroj:  2020-420 
Zagreb, 9.srpnja 2020. 
 
PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA                      RAVNATELJICA 
        Miše Kutleša     Morena Želja Želle 
 
     
_____________________________                               _______________________ 
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