
HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ
ZAGREB, Demetrova 1.
MUZEJSKO VIJEĆE
Zgb,  29.12.2017.
KLASA: 612-05/17-01/10
URBROJ: 677-18-3

ZAKLJUČCI SA 1. KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE MUZEJSKOG VIJEĆA 
                        HRVATSKOG PRIRODOSLOVNOG MUZEJA ODRŽANE DANA 27.12.2017.

 AD.1.) Jednoglasno javnim glasovanjem za Predsjednika Muzejskog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog 
muzeja izabire se gosp. Zoran Šikić, a za Zamjenicu predsjednika gđa Iva Mihoci. U skladu s 
navedenim Muzejsko vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja donijeti će Odluku o imenovanju 
Predsjednika I Zamjenice predsjednika Muzejskog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog muzeja.

Ad.2.) Jednoglasno javnim glasovanjem usvaja se Zapisnika sa 46. sjednice Muzejskog vijeća 
Hrvatskog prirodoslovnog muzeja održane dana 15. studenog 2017. godine.

 Ad.3) Muzejsko vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja jednoglasno javnim glasovanjem usvaja 
izvješće Ravnateljice Muzeja gđa T. Vlahović u svezi novog Cjenika ulaznica .

AD.4.) Muzejsko vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja jednoglasno javnim glasovanjem usvaja 
izvješće Ravnateljice Muzeja gđa T. Vlahović, te donosi Odluke da se od Osnivača  zatraži suglasnost 
za pokretanje bagatelnih postupaka javne nabave /1-4 / za potrebe projekta LIFE EUROTURTLES 
tijekom 2018. Odluke za pokretanje postupaka javne nabave /1-4/ za potrebe projekta LIFE 
EUROTURTLES tijekom 2018. čine sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad.5.) Pod točkom Razno gosp. D. Bukovec izvijestio je Muzejsko vijeće Hrvatskog prirodoslovnog 
muzeja o uključivanju Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u  novi  projekt Interreg V-A Slovenija-
Hrvatska za razdoblje 2014. do 2020. koji se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 
Ravnateljica Muzeja gđa T. Vlahović informirala je prisutne o izvršenim geomehaničkim I geodetskim 
radovima, pripremljenom Katalogu predmeta u sklopu EU projekta Novi Hrvatski prirodoslovni muzej 
kao I o poduzetim radnjama oko prostora čuvaonica zbirki Novi Petruševac.



HRVATSKI PRIRODOSLOVNO MUZEJ
ZAGREB, Demetrova 1.
Zgb, 05.02.2018.
KLASA: 612-05/18-01/1
URBROJ: 677-18-3

                   ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 2. SJEDNICE MUZEJSKOG VIJEĆA 
                                   HRVATSKOG PRIRODOSLOVNOG MUZEJA ODRŽANE DANA 02.02.2018.

AD.1.) Zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Muzejskog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog muzeja 
usvaja se sa 3 glasa „ZA“ i s 1 „PROTIV“.

AD.2.) Odluka - Muzejsko vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja usvaja Izvješće o financijskom 
poslovanju Hrvatskog prirodoslovnog muzeja za 2017. 

AD.3.)  Odluka -  Muzejsko vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja sa 3 glasa „ZA“ i 1 glasom 
„PROTIV“ daje suglasnost Ravnateljici Muzeja da pokrene postupke javne nabave Hrvatskog 
prirodoslovnog muzeja za 2018. godinu i to za: a) pokretanje postupka nabave za police osiguranja 
imovine i osiguranja od odgovornosti, a radi istjecanja postojećih  koje su bile sklopljene na 5 godina, 
b) pokretanje postupka nabave za hologramski sustav za potrebe izložbe Komarci-najsmrtonosnija 
skupina životinja na Zemlji i c) pokretanje postupka nabave za tiskovine HPM-a za 2018. što se odnosi  
na cijelu nakladničku djelatnost.

AD.4.) Muzejsko vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja jednoglasno potvrđuje Zapisnike o reviziji 
građe  dostavljenih od Voditeljice  zbirki više kustosice dr.sc. irene Grbac i to kako slijedi: Zapisnik o 
reviziji građe Zbirke spužvi, Zapisnik o reviziji građe Zbirke  štipavaca i lažištipavaca, Zapisnik o reviziji 
građe Zbirke rakova, Zapisnik o reviziji građe Zbirke  plošnjaka, Zapisnik o reviziji građe Zbirke pauka,
Zapisnik o reviziji građe Zbirke  Zbirke oblenjaka, Zapisnik o reviziji građe Zbirke  lažipauka, Zapisnik o 
reviziji građe Zbirke  kolutićavaca, Zapisnik o reviziji građe Zbirke  jaja i Zapisnik o reviziji građe Zbirke  
ptica.

AD.5.) Pod točkom Razno Ravnateljica gđa T. Vlahović sve prisutne izvijestila je o vrlo uspješnoj 
održanoj manifestaciji Noći Muzeja 2018., koja je ovaj put bila vezana uz temu sporta pa je s time u 
vezi Hrvatski prirodoslovni muzej uoči „Noći Muzeja“ otvorio izložbu „Vječna igra – tisućljetna 
povezanost nogometa, kulture, arhitekture i dizajna“. Nadalje, Muzejsko vijeće Hrvatskog 
prirodoslovnog muzeja upoznato je sa sudjelovanjem dr.sc. I. Mihoci na HRT-u, tijeku postojećih 
izložbi u Muzeju kao i gostovanje izložbe „Zvukovi kukaca-orkestar najmanjih“ u Gradskom muzeju 
Požega te predstojećoj promociji kataloga izložbe „Miocen sjeverne Hrvatske – Od blata do zlata“ 
sredinom veljače. Uslijedile su informacije o aktivnostima vezanih za EU projekte Hrvatskog 
prirodoslovnog muzeja „LIFE Euroturtles“ i „Kultura, znanost i obrazovanje u funkciji gospodarskog 
razvoja – Novi Hrvatski prirodoslovni muzej“ kao i aplikaciji projekta „Interreg“ te dodjeli priznanja 
Hrvatskog muzejskog društva za radionicu „ CSI HPM- Zločin u kokošinjcu“ za autoricu dr.sc. Martinu 
Podnar Lešić, a ukratko su predstavljene predviđene izložbe u 2018. godini te ostale suradnje.


