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IZMJENE I DOPUNA STATUTA  
MUZEJA LIKOVNIH UMJETNOSTI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osijek, …………….. godine 
 
 



 
 

PRIJEDLOG 
 

 
Temeljem članka 25. stavak 1. podstavak 3. i članka 44. stavak 1. Zakona o muzejima 

(„Narodne novine“ broj 110/15.), te članka 49. stavak 2. Statuta Muzeja likovnih umjetnosti, a uz 
prethodnu suglasnost osnivača Osječko-baranjske županije, KLASA: …………………….., 
URBROJ: ………………………….. od …………………..,  Upravno vijeće Muzeja likovnih 
umjetnosti je na ………. sjednici održanoj ……………..….. godine, donijelo   
 
 
 

 
ODLUKU  

O IZMJENAMA I DOPUNI STATUTA  
MUZEJA LIKOVNIH UMJETNOSTI, OSIJEK  

 
 

 
Članak 1. 

Statut Muzeja likovnih umjetnosti od 5. lipnja 2014. godine, mijenja se i dopunjava prema 
odredbama ove Odluke. 

 
Članak 2. 

U članku 5. riječi „Ministarstvu kulture Republike Hrvatske“ zamjenjuju se riječima 
„ministarstvu nadležnom za poslove kulture.“ 

 
 Članak 3. 

Članak 9. mijenja se i glasi: 
„Muzej obavlja muzejsku djelatnost. 
 
Muzejska djelatnost obuhvaća: nabavku, sabiranje, zaštitu, istraživanje, komuniciranje i 

izlaganje u svrhu proučavanja, edukacije i uživanja civilizacijskih, kulturnih materijalnih i 
nematerijalnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u 
zbirke, trajnu zaštitu muzejske građe, muzejske dokumentacije i muzejski prezentiranih 
baštinskih lokaliteta i nalazišta, te njihovo interpretiranje i prezentiranje javnosti putem različitih 
komunikacijskih oblika u stvarnom i virtualnom okruženju. 

 
Muzej može obavljati i druge djelatnosti koje se u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju 

uz muzejsku djelatnost, kao što su: 
• izdavanje monografija, kataloga, knjiga i ostalih stručnih  i edukativnih publikacija, 
• prodaja na malo vlastitih i tuđih izdanja i proizvoda koji promoviraju muzejsku 

djelatnost.“   
 
 



 
 

Članak 4. 
U svim odredbama u Statutu riječi „Upravno vijeće“ zamjenjuju se riječima „Muzejsko 

vijeće“ u odgovarajućem broju i padežu. 
 

Članak 5. 
U glavi V. podnaslov „Upravno vijeće“ mijenja se i glasi: „Muzejsko vijeće.“ 

                                                              Članak 6. 
Članak 18. mijenja se i glasi: 
„Muzej ima Muzejsko vijeće koje se sastoji od pet članova. 
 
Tri člana Muzejskog vijeća imenuje osnivač iz redova istaknutih kulturnih, javnih i 

znanstvenih djelatnika. 
 
Jednog člana Muzejskog vijeća bira Stručno vijeće iz svojih redova, a jednog člana biraju 

svi radnici Muzeja sukladno Zakona o radu.“ 
  

Članak 7. 
Članak 19. mijenja se i glasi: 
„Ravnatelj najmanje 30 dana prije isteka mandata Muzejskog vijeća poduzima potrebne 

radnje u svezi izbora člana Muzejskog vijeća iz reda Stručnog vijeća, kao i člana kojeg biraju svi 
radnici Muzeja, te upućuje poziv osnivaču za imenovanje tri člana Muzejskog vijeća.“ 

 
Članak 8. 

U članku 20. stavak 1. mijenja se i glasi: 
„Predlaganje, izbor i imenovanje člana Muzejskog vijeća iz reda Stručnog vijeća obavlja se 

na sjednici Stručnog vijeća, a člana iz reda radnika, na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim 
glasanjem između radnika zaposlenih u Muzeju.“  

 
Članak 9. 

Članak 21. mijenja se i glasi: 
„Kandidata za člana Muzejskog vijeća iz reda Stručnog vijeća može predložiti svaki član 

Stručnog vijeća nazočan na sjednici Stručnog vijeća, a kandidata za člana iz reda radnika Muzeja, 
svaki radnik nazočan na sastanku svih zaposlenih u Muzeju. 

 
Kandidati iz stavka 1. ovog članka moraju se izjasniti o prihvaćanju kandidature za člana 

Muzejskog vijeća. 
 
Svaki član Stručnog vijeća, kao i svaki radnik zaposlen u Muzeju, mogu se osobno 

kandidirati za člana Muzejskog vijeća.“  
 

Članak 10.  
U članku 22. stavak 2. mijenja se i glasi: 
„Glasovanje za kandidata iz reda Stručnog vijeća pravovaljano je ako je na njega pristupila 

većina od ukupnog broja članova Stručnog vijeća, a za kandidata iz reda radnika Muzeja, ako je 
glasovanju pristupila većina od ukupnog broja zaposlenih u Muzeju.“ 



 
 

 
Članak 11.  

Članak 23. mijenja se i glasi:  
„Svaka lista kandidata mora imati najmanje onoliki broj kandidata koliko se članova bira. 
 
Ako se na izbornoj listi za kandidata iz reda Stručnog vijeća, odnosno na izbornoj listi za 

kandidata iz reda radnika Muzeja, nalazilo više kandidata nego što se u Muzejsko vijeće bira 
članova, sa svake izborne liste za člana Muzejskog vijeća izabran je onaj kandidat koji je dobio 
najveći broj glasova. 

 
Ako na izbornoj listi za kandidata iz reda Stručnog vijeća dva ili više kandidata dobiju isti 

broj glasova, pri čemu to utječe na izbor u Muzejsko vijeće, glasovanje se ponavlja sve dok jedan 
od kandidata ne dobije veći broj glasova. 

 
Ako na izbornoj listi za kandidata iz reda radnika Muzeja dva ili više kandidata dobiju isti 

broj glasova, pri čemu to utječe na izbor u Muzejsko vijeće, izabran je kandidat koji je duže 
neprekidno zaposlen u Muzeju.“ 

 
Članak 12. 

U članku 28. stavak 1. rečenica „U upravljanju Muzejom Upravno vijeće obavlja sljedeće 
zadaće:“  mijenja se i glasi: „Muzejsko vijeće obavlja sljedeće zadaće:“, a u točki 1. istog stavka, 
podstavci 3. i 4. mijenjaju se i glase: 

„ 
• programe rada i razvoja Muzeja (godišnje i višegodišnje) uz pribavljeno mišljenje 

Stručnog vijeća, te nadzire njihovo izvršavanje, 
• usvaja financijski plan i godišnji obračun, te izvješće o izvršenju programa rada i 

razvoja Muzeja.“ 
 

Članak 13. 
U članku 32. ispred stavka 1. dodaje se novi stavak koji glasi: 
„Muzejom upravlja ravnatelj.“ 
  
Dosadašnji stavci 1. i 2. postaju stavci 2. i 3. 
 

Članak 14. 
Članak 34. mijenja se i glasi: 
„Ravnatelja imenuje i razrješuje osnivač na prijedlog Muzejskog vijeća koje je obvezno 

pribaviti mišljenje Stručnog vijeća. 
 
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje i provodi Muzej. Ne raspiše li Muzej 

javni natječaj za imenovanje ravnatelja u propisanom roku, natječaj će raspisati osnivač. 
 

Ravnatelj se imenuje na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za 
ravnatelja. 
 



 
 

 Nadležni ured državne uprave na području Osječko-baranjske županije razriješit će 
dužnosti ravnatelja i imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja bez provođenja javnog natječaja u 
slučajevima u kojima je ravnatelju Muzeja istekao mandat ili ovlast vršitelju dužnosti ravnatelja, 
a osnivač nije obavio razrješenje i imenovanje sukladno Zakonu o muzejima. 
  

Vršitelj dužnosti iz prethodnog stavka obavljat će svoju dužnost do imenovanja ravnatelja, 
odnosno vršitelja dužnosti ravnatelja od strane osnivača.“ 

 
Članak 15.  

           Članak 35. 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. 

 
Ravnatelj Muzeja imenuje se na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada.“ 

 
Članak 16. 

U članku 40. stavak 3. mijenja se i glasi:  
 „Stručno vijeće čini cjelokupno stručno muzejsko osoblje koje prema odredbama Zakona o 
muzejima ispunjava uvjete za postavljanje u odgovarajuća stručna muzejska zvanja, kao i druga 
muzejska zvanja za obavljanje stručnih poslova u Muzeju, te ravnatelj Muzeja.“ 

 
Članak 17. 

Članak 43. mijenja se i glasi: 
„Stručno vijeće obavlja sljedeće zadaće: 
• razmatra i daje mišljenja o stručnim i drugim pitanjima rada i razvoja Muzeja, te 

predlaže način organiziranja i vođenja stručnog rada, 
• odlučuje o stručnim pitanjima, 
• predlaže plan i program rada Muzeja, 
• daje ravnatelju i Upravnom vijeću mišljenja i prijedloge u svezi načina organiziranja i 

vođenja stručnog rada, 
• raspravlja o rezultatima stručnog rada i predlaže mjere za unapređivanje djelatnosti, 
• predlaže programe stručnog i znanstvenog usavršavanja radnika, 
• bira jednog člana Muzejskog vijeća, 
• obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima 

Muzeja.“ 
 

 
 
 

Članak 18. 
Ova Odluka o izmjenama i dopuni Statuta Muzeja likovnih umjetnosti stupit će na snagu 

osmog dana od dana njene objave na oglasnoj ploči Muzeja, a nakon što osnivač donese akt o 
prethodnoj suglasnosti na istu. 



 
 

 
Članak 19. 

Opći akti Muzeja bit će usklađeni s odredbama ove Odluke u roku od 90 dana od dana 
njenog stupanja na snagu.  

 
Do donošenja općih akata u smislu prethodnog stavka ovog članka, ostaju na snazi 

postojeći opći akti Muzeja, ako nisu u suprotnosti sa zakonom i ovom Odlukom. 
 

 
 
 
          Predsjednik Upravnog vijeća 

              Josip Cvenić 
 
 

……………………………… 
 

 
 
 
Broj: ……/……… 
Osijek, ……………  



 
 

Ova  Odluka o izmjenama i dopuni Statuta Muzeja likovnih umjetnosti donesena je uz prethodnu 
suglasnost osnivača Zaključkom Skupštine Osječko-baranjske županije 
KLASA:…………………………. URBROJ:………………….. od ……………  godine. 
 
 
 
 
 
Utvrđuje se da je ova  Odluka o izmjenama i dopuni Statuta Muzeja likovnih umjetnosti 
objavljena na oglasnoj ploči Muzeja likovnih umjetnosti ………………………..., te je osmog 
dana od dana objave stupila na snagu. 
 
 
 
 
 
 
 
                        Muzej likovnih umjetnosti  
                                      Ravnateljica: 
                 Leonilda Conti, mag.art. 
   
 
 
 
 
 
 
Broj: ……/………. 
Osijek, ……………  


