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PRIJEDLOG ZAKLJUČKA
O DAVANJU PRETHODNE
SUGLASNOSTI NA ODLUKU O
IZMJENAMA I DOPUNI STATUTA
MUZEJA LIKOVNIH
UMJETNOSTI, OSIJEK
Hrvatski sabor donio je na sjednici održanoj 25. rujna 2015. godine novi Zakon o muzejima
("Narodne novine" broj 110/15. - nastavno: Zakon) koji je stupio na snagu 21. listopada 2015. godine,
čime je prestao važiti Zakon o muzejima ("Narodne novine" broj 142/98. i 65/09.).
Od vremena donošenja prethodnog zakona do danas, u muzejskoj djelatnosti dogodile su se
određene promjene u odnosu na način obavljanja djelatnosti, te tehnološki razvitak koji je utjecao na
ovu djelatnost, posebno ako se ima u vidu proces digitalizacije muzejske građe i dokumentacije, te
stvaranje javno dostupnih virtualnih kreacija.
U članku 44. stavak 1. Zakona je propisano da su muzeji dužni svoje statute i druge opće akte
i svoj rad uskladiti s odredbama Zakona u roku od 120 dana od dana njegovog stupanja na snagu. S
odredbama novog Zakona Muzej likovnih umjetnosti, Osijek u obvezi je uskladiti određeni broj
članaka Statuta, i to najvećim dijelom one članke koji se odnose na tijela Muzeja.
Polazeći od navedenog Upravno vijeće Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek utvrdilo je
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Statuta Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek prvobitno na 21.
sjednici održanoj 27. studenoga 2015. godine, a zatim je konačni tekst Prijedloga utvrđen na sjednici
održanoj 4. veljače 2016. godine. Tekst Odluke Muzej je dostavio Osječko-baranjskoj županiji, kao
osnivaču, radi davanja prethodne suglasnosti.
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U odnosu na dosadašnji Zakon o muzejima novim Zakonom uređuje se sljedeće:
više se ne koristi termin Ministarstvo kulture već ministarstvo nadležno za poslove kulture,
na malo drugačiji način se definira značenje muzejske djelatnosti, pri čemu su se uzele u obzir
određene posebnosti i specifičnosti, te nove okolnosti obavljanja muzejske djelatnosti,
uređuje se ustrojstvo i upravljanje muzejima, te se propisuje da su tijela muzeja muzejsko
vijeće, ravnatelj i stručno vijeće, pa tako muzej s više od 5 zaposlenih sada ima muzejsko
vijeće kod kojeg, kao i prije, većinu članova imenuje osnivač iz redova istaknutih kulturnih,
javnih i znanstvenih djelatnika,
uvodi se značajna promjena u odnosu na dosadašnji način izbora dva člana vijeća koja dolaze
iz ustanove. Naime, do sada je oba člana biralo stručno vijeće iz svojih redova, dok po novom
Zakonu najmanje jednog bira stručno vijeće iz svojih redova, a jednog člana biraju svi radnici
sukladno Zakonu o radu,
na malo drugačiji način su određene zadaće muzejskog vijeća, tako je propisano da muzejsko
vijeće donosi programe rada i razvoja muzeja uz pribavljeno mišljenje stručnog vijeća
(mišljenje stručnog vijeća do sada nije bilo potrebno), te usvaja financijski plan i godišnji
obračun te izvješće o izvršenju programa rada i razvoja muzeja (do sada je bilo navedeno da
odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu),
omogućava se da, neovisno o tome tko je osnivač muzeja, tijelo nadležno za provedbu nadzora
nad zakonitošću rada i općih akata muzeja tj. nadležni ured državne uprave na području na
kojem muzej ima sjedište, može razriješiti dužnosti ravnatelja i imenovati v.d. ravnatelja bez
provođenja javnog natječaja i to ako je ravnatelju istekao mandat ili ovlast v.d. ravnatelja, a
osnivač nije obavio razrješenje i imenovanje sukladno Zakonu. Tako imenovani v.d. ostaje na
dužnosti do imenovanja ravnatelja, odnosno vršitelja dužnosti ravnatelja od strane osnivača,
što do sada nije bilo zakonom predviđeno,
propisuje se da muzejom upravlja ravnatelj koji organizira i vodi rad i poslovanje muzeja, a
do sada je muzejom upravljalo upravno vijeće,
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djelomično se mijenjaju uvjeti za imenovanje ravnatelja u odnosu na stari Zakon, na način da
za ravnatelja više ne može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski, već samo
diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij. Osim toga, treba imati pet
godina rada u muzejskoj djelatnosti (do sada je bilo u muzejskoj struci što znači da više ne
mora nužno biti kustos i sl., već može biti i ekonomist, pravnik, sveučilišni prof. ili neke druge
struke, ako je pet godina radio u muzejskoj djelatnosti) ili deset godina rada u kulturi (do
sada je trebao biti istaknuti i priznati stručnjak na području kulture). Također je novost i da
za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima 10 godina rada u znanosti ili drugom
odgovarajućem području (do sada to nije bilo moguće),
u članku koji se odnosi na sastav stručnog vijeća, propisuje se da ga čini stručno muzejsko
osoblje iz članka 38. stavak 1., 2. i 3. Zakona, odnosno osobe koje imaju stručna muzejska
zvanja, a to su po novom Zakonu samo kustos, viši kustos i muzejski savjetnik, kao i osobe koje
obavljaju stručne poslove u muzeju, te ravnatelj muzeja. Uređuje se i da stručno vijeće može
ravnatelju predlagati način organiziranja i vođenja stručnog rada, dok je do sada o tome
samo moglo davati mišljenja,
utvrđuje se razlika unutar stručnog muzejskog osoblja koja se očituje u tome što sada samo
kustosi imaju stručna muzejska zvanja, dok sve ostale osobe koje obavljaju stručne poslove u
muzeju više nemaju stručna muzejska zvanja, već se njihova zvanja nazivaju "zvanjima za
obavljanje stručnih poslova u muzeju, odnosno drugim zvanjima u muzejskoj struci" (tu se
ubrajaju muzejski pedagozi, dokumentaristi, informatičari, restauratori i sl.),
predviđa se da stručne muzejske poslove obavljaju i voditelj marketinga i voditelj odnosa s
javnošću, koji također ulaze u stručno vijeće, što do sada nije bio slučaj.

Novim Zakonom, u odnosu na stari Zakon, izmijenjene su još neke odredbe, ali se one ne
odnose izravno na poslovanje Muzeja, pa sukladno tome nisu ni uvrštene u Prijedlog Odluke o
izmjenama i dopuni Statuta.
Temeljem odredbe članka 25. podstavak 3. Zakona Muzejsko vijeće Muzeja likovnih
umjetnosti, Osijek donosi Statut uz prethodnu suglasnost osnivača.
Sukladno odredbi članka 30. točka 16. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski
glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.) Skupština
Osječko-baranjske županije daje suglasnost na statute ustanova čiji je osnivač.
Slijedom navedenog predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje akta u tekstu
koji glasi:
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Temeljem članka 25. podstavak 3. Zakona o muzejima ("Narodne novine" broj 110/15.) i
članka 30. točka 16. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99.,
3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela
je na ______ sjednici __________________ 2016. godine

Z A K L J U Č AK
o davanju prethodne suglasnosti na
Odluku o izmjenama i dopuni Statuta
Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek

I.
Daje se prethodna suglasnost na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Muzeja likovnih
umjetnosti, Osijek u predloženom tekstu utvrđenom na sjednici Upravnog vijeća održanoj 4. veljače
2016. godine.
II.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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