
HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ 

MUZEJSKO VIJEĆE 

Zgb, 05.07.2016. 

Klasa: 612-05/16-01/5 

Urbroj: 677-16-2 

 

 

     Z A K LJ U Č A K 

 

sa 33. sjednice Muzejskog vijeća Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja koja se održala 

21.06.2016.godine elektronskim putem / e-mail/ s početkom u 10 sati. 

 

U skladu s navedenim svi članovi Muzejskog vijeća Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja  jednoglasno su 

putem e-maila dostavili svoju suglasnost da se slažu s prijedlogom navedenog Ugovora. 

 

 

HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ 

MUZEJSKO VIJEĆE 

Zgb, 24.07.2016. 

Klasa: 612-05/16-01/6 

Urbroj: 677-16-2 

 

     Z A  K L J U Č C I 

 

 

Sa  34. sjednice Muzejskog vijeća Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja održane 14.07.2016. godine s 

početkom u 13 sati u sobi ravnateljice Muzeja. 

 

Ad.1.) Muzejsko vijeće Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja jednoglasno je usvojilo zapisnik s 32. 

sjednice održane 06.06.2016.  i  zapisnika s 33. sjednice 21.06.2016. godine. 

 

Ad.2.) Muzejsko vijeće Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja jednoglasno je je prihvatilo polugodišnje 

financijsko izvješće muzeja za 2016. godinu. 

 

Ad.3.) Muzejsko vijeće Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja jednoglasno je je prihvatilo prijedlog 

financijskog plana Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja koji je usklađen prema smjernicama Gradskog 

ureda za obrazovanje, kulturu i sport. 

 

Ad.4.) Muzejsko vijeće Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja jednoglasno je prihvatilo predloženi 

Program rada Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja za 2017. godinu. 

 

Ad.5.) Pod točkom Razno dogovoreno je da slijedeća sjednica Muzejskog vijeća održi  u rujnu. 

 

 



 

HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ 

MUZEJSKO VIJEĆE 

Zgb, 30.09.2016. 

Klasa: 612-05/16-01/7 

Urbroj: 677-16-2 

 

 

     Z A K LJ U Č C I 

 

sa  35.  sjednice Muzejskog vijeća Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja održane 20.09.2016. godine s 

početkom u 12 sati u sobi ravnateljice Muzeja. 

 

Ad.1.) Muzejsko vijeće Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja jednoglasno je usvojilo zapisnik sa 34. 

sjednice održane 14.07.2016. godine. 

 

Ad.2.) Muzejsko vijeće Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja jednoglasno je odobrilo traženje 

suglasnosti od Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport u svezi potrebe zapošljavanja novih 

zaposlenika za potrebe Projekta „Zajedničke akcije za poboljšanje statusa zaštite i očuvanja 

populacija morskih kornjača Europske unije – LIFE EUROTURTLES“. 

Sukladno gore navedenom Zaključku, predsjednik Muzejskog vijeća Hrvatskoga prirodoslovnog 

muzeja gosp. J. Baturić zatražio je za slijedeću sjednicu kao točku dnevnog reda, da ravnateljica 

priredi  Ugovor HPM-a s potpisima partnera na EU projektu „Zajedničke akcije za poboljšanje statusa 

zaštite i očuvanja populacija morskih kornjača Europske unije – LIFE EUROTURTLES“. 

 

Ad.3.) Pod točkom Razno ravnateljica Muzeja gđa T. Vlahović informirala je Muzejsko vijeće 

Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja o ponudi tvrtke „Klesarstvo suhozid“ j.d.o.o. koja će se angažirati 

za potrebe realizacije izložbe „Miocen sjeverne Hrvatske“. Predsjednik Muzejskog vijeća Hrvatskoga 

prirodoslovnog muzeja gosp. J. Baturić zatražio je da navedena informacija Ravnateljice bude točka 

dnevnog reda na slijedećoj sjednici Muzejskog vijeća. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ 

MUZEJSKO VIJEĆE 

Zgb, 13.10.2016. 

KLASA: 612-05/16-01/8 

URBROJ: 677-16-3 

 

     Z A K LJ U Č C I 

sa 36. sjednice Muzejskog vijeća Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja održane dana 17.10.2016. godine 

s početkom u 12 sati. 

 

 

Ad.1.) Muzejsko vijeće Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja jednoglasno je usvojilo zapisnik sa 35. 

sjednice održane 20.09.2016. godine. 

 

Ad.2.) Muzejsko vijeće Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja jednoglasno prihvaća Izmjene i dopune 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Hrvatskoga 

prirodoslovnog muzeja. Sukladno tome donosi se Odluka o prihvaćanju Izmjena i dopuna Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji od strane Muzejskog vijeća Hrvatskoga 

prirodoslovnog muzeja koja će se dostaviti u Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport. 

 

Ad.3.) Muzejsko vijeće Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja jednoglasno je prihvatilo informaciju 

Ravnateljice Muzeja gđe T. Vlahović o službenom potpisivanju Ugovora između Hrvatskoga 

prirodoslovnog muzeja s partnerima Projekta. 

 

Ad.4.) Muzejsko vijeće Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja jednoglasno je odobrilo realizaciju Ponude 

za dizajnersko-tehničko rješenje i radove tvrtke Klesarstvo suhozid j.d.o.o.  za izložbu „Miocen 

sjeverne Hrvatske“ u sveukupnom iznosu od 59.362,50 kuna.  

 

Ad.5) Ravnateljica Muzeja  T. Vlahović izvijestila je Muzejsko vijeće Hrvatskoga prirodoslovnog 

muzeja o dobivanju dopisa Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata 

Europske unije s kojim se izvještava da je Hrvatski prirodoslovni muzej uspješno prošao 6. fazu 

postupka dodjele bespovratnih sredstava za projekt KK.06.1.1.01.0001. Grupa A Kultura, znanost i 

obrazovanje u funkciji gospodarskog razvoja- novi Hrvatski prirodoslovni muzej. Projektni prijedlog 

Muzeja upućuje se u slijedeću fazu br. 7 tj.  faza-donošenje Odluke o financiranju. 

 

 

 


