
ZAKLJUČCI I ODLUKE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG PRIRODOSLOVNOG MUZEJA 

 

 

Zaključci i Odluke sa 11. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog muzeja održane dana 

14.2.2019. 

Ad.1.) Upravno vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja jednoglasno usvaja Zapisnik sa 10. sjednice 

održane 07.12.2018. 

 

Ad.2.) Upravno vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja jednoglasno usvaja Izmjene i dopuna 

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

prirodoslovnog muzeja s pročišćenim tekstom. 

Ad.3.) Upravno vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja jednoglasno usvaja Izmjene i dopuna 

Pravilnika o radu Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. 

Ad.4.) Upravno vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja jednoglasno usvaja Pravilnik o provođenju 

postupka jednostavne nabave Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. 

Ad.5.) Upravno vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja jednoglasno usvaja Pravilnika o zaštiti od 

požara. 

Ad.6.) Upravno vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja jednoglasno usvaja Pravilnik o zaštiti na radu. 

Ad.7.) Upravno vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja jednoglasno usvaja Izvješće o planiranim i 

ostvarenim prihodima i primicima te rashodima i izdacima u periodu od 01.01. do 31.12.2018. 

godine. 

 

Ad.8.) Upravno vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja jednoglasno daje suglasnost za: 

1. Provođenje postupka jednostavne nabave za uslugu  web hosting  stranice, web servisa i mobilne 

aplikacije u okviru projekta LIFE Euroturtles tijekom 2019.  – vrijednost predmeta nabave iznosi 

126.160,00 kn bez PDV-a. 

2. Sklapanje Ugovora o autorskom djelu za uslugu dizajna, nadzora i analize zračnog istraživanja u 

sklopu LIFE Euroturtles projekta  - vrijednost ugovora iznosi 111.000,00 kn u bruto iznosu, za koje 

će se tražiti prethodna suglasnost Grada Zagreba, 

3. Provođenje natječaja  za sklapanje Ugovora o djelu za promatrače u okviru zračnog istraživanja 

tijekom 2019. -  vrijednost ugovora 88.800,00 kn u bruto iznosu, za koje će se tražiti prethodna 

suglasnost Grada Zagreba. 

 

4. Ad. 9.) Razno –informacije Ravnateljice Muzeja. 

 

 

 

 



Odluke sa 12. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog muzeja održane putem e-maila 

dana 8.4.2019. 

Ad.1.) Upravno vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja jednoglasno je usvojilo izmjene Plana nabave 

Hrvatskog prirodoslovnog muzeja za 2019. godinu. 

Ad.2.) Upravno vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja jednoglasno je usvojilo izmjene Financijskog 

plana Hrvatskog prirodoslovnog muzeja za 2019. godinu. 

 

Odluke sa 13. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog muzeja održane putem e-maila 

dana 11.4.2019. 

Ad.1.) Odluka o odabiru  gospodarskog subjekta  MGA nekretnine d.o.o. iz Metkovića  u iznosu od 

267.675,00 kn bez PDV-a za izradu privremenog pokrova prostora budućih čuvaonica fundusa 

Hrvatskog prirodoslovnog muzeja-Zagreb, Novi Petruševec br.6. 

Odluka o odabiru dostaviti će se Gradu Zagrebu kao osnivaču radi pribavljanja prethodne suglasnosti 

za sklapanje ugovora sa odabranim gospodarskim subjektom MGA nekretnine d.o.o. iz Metkovića 

Ad.2.) Odluka o odabiru gospodarskog subjekta MashDog d.o.o. Zagreb u iznosu od 125.000,00 kn 

bez PDV-a za uslugu web hostinga stranice, web servisa i mobilne aplikacije u okviru projekta LIFE 

EUROTURTLES LIFE15 NAT/HR/000997. 

Odluka o odabiru dostaviti će se Gradu Zagrebu kao osnivaču radi pribavljanja prethodne suglasnosti 

za sklapanje ugovora sa odabranim gospodarskim subjektom MashDog d.o.o. Zagreb. 

 

Zaključci i Odluke sa 14. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog muzeja održane dana 

10.6.2019. 

Ad.1.) Upravno vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja jednoglasno usvaja Zapisnik sa 11. sjednice 

održane 14.02.2019. godine. 

 

Ad.2.) Upravno vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja jednoglasno usvaja Zapisnik sa 12. sjednice 

održane dana 08.04.2019. godine putem e-maila. 

 

Ad.3.) Upravno vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja jednoglasno usvaja Zapisnik sa 13. sjednice 

održane dana 11.04.2019. godine putem e-maila. 

 

Ad.4.) Upravno vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja jednoglasno je donijelo Odluku o raspisivanju 

javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. 

Natječaj će se objaviti u dnevnom tisku i na web stranici Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. 

 

Ad.5.) Razno – informacije ravnateljice Muzeja 

 

Zaključci i Odluke sa 15. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog muzeja održane dana 

2.7.2019. 

Ad.1.) Upravno vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja jednoglasno usvaja Zapisnik sa 14. sjednice 

održane 10.06.2019. godine. 



 

Ad.2.) Upravno vijeće jednoglasno je donijelo odluku Kojom se predlaže Osnivaču imenovanje 

prof.dr.sc. Tatjane Vlahović za ravnateljicu Hrvatskog prirodoslovnog muzeja na mandatno razdoblje 

2019.-2023. Sukladno članku 34. Statuta Hrvatskog prirodoslovnog muzeja Upravno vijeće Hrvatskog 

prirodoslovnog muzeja će prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja/ravnateljice i natječajnu 

dokumentaciju za ravnatelja/ravnateljicu u daljnjem roku od 8 dana od donošenja ove Odluke 

dostaviti Osnivaču na daljnje razmatranje i donošenje Odluke. Prijedlog Odluke o imenovanju 

ravnatelja/ravnateljice Hrvatskog prirodoslovnog muzeja čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

Ad.3.)  Pod točkom Razno –informacije Ravnateljice Muzeja 

 

Zaključci i Odluke sa 16. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog muzeja održane dana 

23.9.2019. 

Ad.1.) Upravno vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja jednoglasno usvaja Zapisnik sa 15. sjednice 

održane 2.07.2019. godine. 

 

Ad.2.) Upravno vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja jednoglasno donosi slijedeći zaključak 

da se s imenovanom ravnateljicom Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, Zagreb, Demetrova 1, 

prof.dr.sc. Tatjana Vlahović s danom 1.10.2019. potpiše Ugovor o radu na vrijeme od četiri godine. 

 

Ad.3.) Upravno vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja jednoglasno je prima na znanje i podržava  

Program rada Hrvatskog prirodoslovnog muzeja za 2020. godinu koji se upućuje u daljnju proceduru. 

 

Ad.4.) Upravno vijeće HPM-a jednoglasno donosi slijedeću odluku 

1. Prihvaća se ponuda gospodarskog subjekta „Arhingtrade“ d.o.o. iz Zagreba u iznosu od 

197.600,00 HRK bez PDV-a ( 247.000,00 HRK s PDV-om). 

2. Odluka o odabiru dostaviti će se Gradu Zagrebu kao Osnivaču radi pribavljanja prethodne 

suglasnosti za sklapanje ugovora sa odabranim gospodarskim subjektom iz točke I. ove 

Odluke. 

 

Ad.5.) Upravno vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja usvaja Plan evakuacije i spašavanja 

Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. 

 

Ad.6.) Upravno vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja jednoglasno je usvojilo izmjene I dopune 

Financijskog plana Hrvatskog prirodoslovnog muzeja za 2019. godinu. 

Ad.7.) Upravno vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja jednoglasno je usvojilo Financijski plana 

Hrvatskog prirodoslovnog  muzeja za 2020. godinu. s projekcijama za 2021—2022- godinu. 

Ad.8.) Upravno vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja jednoglasno je usvojilo Pravilnik o korištenju 

vlastitih prihoda Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. 

Ad.9.) Pod točkom Razno nije bilo rasprave. 

 

 

 



 

 

 

 


