
 

Na temelju članka 6. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Šibenika, 

Ur.broj: 224-10/3-17.  od 04. travnja 2017. godine, ravnatelj Muzeja grada Šibenika 

utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Muzeja grada Šibenika. 

Pročišćeni tekst Statuta Muzeja grada Šibenika obuhvaća tekst Statuta Muzeja grada 

Šibenika, broj 252-1/02 od 20. prosinca 2002.  i njegove izmjene i dopune Ur.broj 92-

1/14 od 21. siječnja 2014. i Ur. broj: 224-10/3-17. od 04. travnja 2017., u kojima je 

naznačeno njihovo stupanje na snagu.  

Ur.broj: 152-1/17. 

Šibenik, 12. travnja 2017.  

 

                                                                                                RAVNATELJ 

Mr.sc. Željko Krnčević, dipl.arheolog 

 

 

 

S T A T U T 

M u z e j a   g r a d a   Š i b e n i k a 

(pročišćeni tekst) 

 

                                   

 

I  OPĆE  ODREDBE 

 

 

Članak 1. 

 

Muzej grada Šibenika (u daljnjem tekstu Muzej) je  ustanova kulture koja obavlja  

javnu muzejsku djelatnost. 

 

 

 

Članak 2. 

 

Ovaj statut temeljni je opći akt Muzeja kojim se utvrđuje status, unutrašnje ustrojstvo, 

programiranje rada i djelatnost, upravljanje, način osiguravanja sredstava  za rad i 

raspoređivanje dobiti,  javnost rada i druga pitanja određena propisima.  

 

 

 

 

Članak 3. 

 

Muzej je pravni sljednik Županijskog muzeja Šibenik, sa sjedištem u Šibeniku, 

Gradska vrata 3, koji je registriran u Trgovačkom sudu u Splitu (rješenje Tt-96/1284-

5  MBS: 060047538 od 24. travnja 1997. godine). 

Osnivač i vlasnik Muzeja je Grad Šibenik (u daljnjem tekstu Grad). 

Grad je postao osnivačem i vlasnikom Muzeja na temelju akta Gradskog vijeća  

Grada Šibenika -  Odluke o statusu, djelatnostima i ustrojstvu Muzeja grada Šibenika 

("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 10/02.). 
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II  NAZIV,  SJEDIŠTE,  PEČAT  I  ZNAK 

 

 

 

Članak 4. 

 

Muzej obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: 

Muzej grada Šibenika, Šibenik.  

 

 

 

 

 

Članak 5. 

 

Sjedište Muzeja je u Šibeniku,  Gradska vrata broj 3. 

O promjeni naziva i promjeni sjedišta Muzeja odlučuje Gradsko vijeće Grada 

Šibenika. 

 

 

 

Članak 6. 

 

Muzej ima pečat kružnog oblika,  promjera 25  mm. 

Idući od lijeve na desnu stranu uz rub vanjske kružnice dvije gornje trećine zauzima 

natpis MUZEJ  GRADA  ŠIBENIKA,  ŠIBENIK. 

Ravnatelj Muzeja svojom odlukom određuje broj pečata, te način njihove upotrebe i 

čuvanja. 

 

 

III   DJELATNOST  MUZEJA 

 

Članak 7. 

 

 

Muzej obavlja svoju djelatnost sukladno Zakonu o muzejima  i drugim propisima koji 

reguliraju muzejsku djelatnost. 

 

Muzej svoju djelatnost obavlja  na području bivše Općine Šibenik, tj. području 

Osnivača - Grada Šibenika; te gradova Skradina i Vodica,  općina Bilice, Murter, 

Pirovac, Primošten, Rogoznica  i Tisno. 

 

Djelatnosti Muzeja su slijedeće: 

 

- pribavljanje , čuvanje , stručno održavanje, sređivanje,  proučavanje, znanstveno 

obrađivanje, publiciranje , propagiranje,  prezentiranje  muzejske građe iz povijesti  i 

kulture,   te obavljanje   drugih  poslova muzejsko galerijske djelatnosti sukladno 

Zakonu, 
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- pripremanje i održavanje stalnih, povremenih i pokretnih izložbi, organiziranje  

predavanja, tečajeva, seminara i sličnih  oblika rada, stručno vođenje kroz muzejske 

zbirke, spomenike i spomeničke lokalitete ,  

 

 

-  osnivanje , održavanje , unapređivanje jednostavnih ili složenih   područnih zbirki u 

pojedinim mjestima , 

 

 

- izdavanje  prospekta, vodiča , kataloga  i publikacija, kojima  se omogućuje 

građanima  bolje upoznavanje  muzejske građe, prošlosti , znamenitih  osoba iz 

povijesti , te arheoloških , etnografskih  i kulturno-povijesnih spomenika, 

 

 

- sudjelovanje  u čuvanju pokretnih i nepokretnih spomenika kulture (arheoloških 

nalazišta i lokaliteta)  i  u tu svrhu surađivanje  s osobama i tijelima koja su nadležna 

za obavljanje poslova zaštite spomeničke  baštine, 

 

 

- omogućavanje znanstvenim i stručnim djelatnicima proučavanje i znanstveno 

obrađivanje muzejske građe kada je to u interesu Muzeja,  

 

 

- surađivanje  sa školama i ustanovama za obrazovanje, briga  o stručnom 

obrazovanju i usavršavanju muzejskih kadrova, unapređivanje muzejske struke i 

znanstveni rad na području muzejske djelatnosti,  

 

 

- izrada, izdavanje i obavljanje prometa na malo reprodukcija, kataloga, mapa, 

prospekta, plakata, vodiča,  kalendara,  razglednica,  suvenira,  propagandnih, 

znanstvenih i dokumentarnih filmova , video traka i drugih publikacija,  

 

 

- organiziranje  predavanja domaćih i stranih predavača o prirodnim bogatstvima , te     

arheološkoj, etnografskoj i kulturno-povijesnoj  baštini šibenskog kraja, 

 

-upravljanje objektima fortifikacijskog sustava. 

 

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Šibenika, 

Ur.broj 92-1/14 od 21. siječnja 2014., stupila na snagu 31. siječnja 2014., dodala se 

nova alineja 10. 

 

 

Članak 8. 

 

Pored djelatnosti iz članka 7.  ovog Statuta Muzej može obavljati i druge djelatnosti 

koje služe za njihovo realiziranje. 
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IV    PRAVNI   POLOŽAJ,    ZASTUPANJE  I  PREDSTAVLJANJE 

 

Članak 9. 

 

Muzej je pravna osoba upisana u sudski registar Trgovačkog suda i u  Središnji 

registar  kulture, pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske.  

 

 

 

Članak 10. 

 

Muzej posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost na način određen zakonom,  

Odlukom o statusu, djelatnostima i ustrojstvu Muzeja grada Šibenika,  ovim Statutom 

i drugim općim aktima Muzeja.  

 

 

Članak 11. 

 

Za obveze preuzete u pravnom prometu Muzej odgovara cijelom svojom imovinom - 

potpuna odgovornost. 

Grad kao osnivač Muzeja solidarno i neograničeno odgovara za njegove obveze.  

 

 

 

Članak 12. 

 

O stjecanju, opterećivanju, davanju u zakup i otuđivanju nekretnina odlučuje 

Muzejsko vijeće  uz prethodnu suglasnost Osnivača.  

 O stjecanju i otuđivanju ostale imovine do vrijednosti 50.000,00 kn odlučuje 

ravnatelj samostalno, iznad 50.000,00 kn do 200.000,00 kn odlučuje ravnatelj uz 

prethodnu suglasnost Muzejskog vijeća i osnivača.  

 

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Šibenika, 

Ur.broj 92-1/14 od 21. siječnja 2014., stupila na snagu 31. siječnja 2014., mijenjao se 

članak 12., a odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja 

grada Šibenika, Ur.broj 224-10/3-2017. od  04. travnja 2017., stupila na snagu 12. 

travnja 2017. , riječi „Upravno vijeće” zamijenili su se riječima „Muzejsko vijeće”. 

 

 

 

 

Članak 13. 

 

Muzej ima jedinstveni žiro-račun preko kojeg obavlja promet novčanih sredstava. 

 

 

Članak 14. 

 

Muzej predstavlja i zastupa ravnatelj. 



5 

 

 

 

Članak 15. 

Ravnatelj Muzeja ima sva ovlaštenja  u pravnom prometu u okviru djelatnosti 

Muzeja. 

Ravnatelj Muzeja ovlašten je u ime i za račun Muzeja samostalno sklapati ugovore u 

pravnom prometu čija vrijednost ne prelazi iznos od  20.000,00 kn. 

 

 

 

V.  UNUTRAŠNJE   USTROJSTVO 

 

 

Članak 16. 

 

Radi učinkovitijeg obavljanja djelatnosti u Muzeju se organiziraju sljedeće ustrojbene 

jedinice: 

- arheološki odjel,  kulturno-povijesni odjel,  etnografski odjel, odjel suvremene 

povijesti i odjel za upravljanje objektima fortifikacijskog sustava.  

Odjeli imaju voditelje.  

U sklopu Muzeja djeluje konzervatorsko-preparatorska  i restauratorska radionica. 

 

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Šibenika, 

Ur.broj 92-1/14 od 21. siječnja 2014., stupila na snagu 31. siječnja 2014., u alineji 

stavka 1.  na kraju su se dodale riječi i „odjel za upravljanje objektima 

fortifikacijskog sustava ”. 

 

 

VI   ORGANI   MUZEJA 

 

1. MUZEJSKO  VIJEĆE  

 

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Šibenika, 

Ur.broj 224-10/3-17.  od  04. travnja 2017.  2017., stupila na snagu 12. travnja 

2017., riječi „Upravno vijeće” zamijenili su se riječima „Muzejsko vijeće”. 

 

Članak 17. 

 

Muzejom upravlja Muzejsko vijeće. 

 

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Šibenika, 

Ur.broj 224-10/3-17. od  04. travnja  2017., stupila na snagu 12. travnja 2017., riječi 

„Upravno vijeće” zamijenili su se riječima „Muzejsko vijeće”. 

 

 

 

Članak 18. 

 

Muzejsko vijeće ima pet članova, od kojih većinu imenuje osnivač iz redova 

istaknutih kulturnih, javnih i znanstvenih djelatnika, jednog bira Stručno vijeće, a ako 
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ono nije osnovano, stručno muzejsko osoblje iz svojih redova, te jednog člana biraju 

svi radnici sukladno Zakonu o radu.  

 

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Šibenika, 

Ur.broj  224-10/3-17. od 04. travnja 2017. 2017., stupila na snagu 12. travnja 2017., 

mijenjan je članak 18. 

 

 

Članak 19. 

 

Predsjednika Muzejskog vijeća biraju članovi između sebe.  

 

Mandat članova Muzejskog vijeća traje četiri godine.  

 

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Šibenika, 

Ur.broj 224-10/3-17.  od 04. travnja  2017., stupila na snagu 12. travnja 2017., riječi 

„Upravno vijeće” zamijenili su se riječima „Muzejsko vijeće”. 

 

 

Članak 20. 

 

Muzejsko vijeće Muzeja, odluke iz svojeg djelokruga rada donosi većinom glasova 

svih članova.  

 

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Šibenika, 

Ur.broj 224-10/3-17.  od  04. travnja  2017., stupila na snagu  12. travnja 2017., 

riječi „Upravno vijeće” zamijenili su se riječima „Muzejsko vijeće”. 

 

 

Članak 21. 

 

Muzejsko vijeće: 

– donosi programe rada i razvoja Muzeja  na prijedlog ravnatelja i uz pribavljeno 

mišljenje Stručnog vijeća, a ako ono nije osnovano, uz mišljenje stručnog muzejskog 

osoblja, te nadzire njihovo izvršavanje, 

– usvaja financijski plan i godišnji obračun te izvješće o izvršenju programa rada i 

razvoja  Muzeja, 

– donosi Statut uz prethodnu suglasnost osnivača, 

– donosi druge opće akte Muzeja  sukladno Statutu 

– obavlja druge poslove određene zakonom, aktom o osnivanju i Statutom. 

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Šibenika, 

Ur.broj 224-10/3-17.  od  04. travnja  2017., stupila na snagu 12. travnja 2017. , 

mijenjan je članak 21. 
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Članak 22. 

 

O radu Muzejskog vijeća donosi se poseban poslovnik. 

 

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Šibenika, 

Ur.broj 224-10/3-17. od 04. travnja 2017., stupila na snagu 12. travnja 2017., riječi 

„Upravno vijeće” zamijenili su se riječima „Muzejsko vijeće”. 

 

 

2. RAVNATELJ 

 

Članak 23. 

 

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Muzeja. 

Ravnatelj Muzeja: 

- organizira  i vodi rad  i poslovanje Muzeja, 

- predlaže program rada i razvoja Muzeja,  

- donosi opće akte Muzeja  sukladno  Statutu, 

- vodi i odgovara za stručan rad Muzeja ,  

- predstavlja i zastupa Muzej  u pravnom prometu i tijelima državne vlasti,  

- obavlja druge poslove predviđene zakonom, Odlukom o statusu, djelatnostima i 

ustrojstvu  Muzeja Grada Šibenika i Statutom Muzeja.  

 

Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada Muzeja.  

 

 

Članak 24. 

 

Ravnatelja Muzeja imenuje i razrješuje Gradsko vijeće Grada Šibenika na prijedlog 

Muzejskog vijeća koje je obvezno pribaviti mišljenje Stručnog vijeća, a ako ono nije 

osnovano, uposlenoga stručnog muzejskog osoblja.  

 

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Šibenika, 

Ur.broj 224-10/3-17. od  04. travnja  2017., stupila na snagu 12. travnja 2017., 

mijenjan je članak 24. 

 

 

Članak 25. 

 

Ravnatelj se bira na temelju javnog natječaja koji raspisuje i provodi Muzejsko vijeće 

Muzeja.  

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Šibenika, 

Ur.broj 92-1/14 od 21. siječnja 2014., stupila na snagu 31. siječnja 2014., izbrisan je 

stavak 2., a odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja 

grada Šibenika, Ur.broj  224-10/3-17. od  04. travnja 2017., stupila na snagu  12. 

travnja 2017. , riječi „Upravno vijeće” zamijenili su se riječima „Muzejsko vijeće”. 
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Članak 26. 

 

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 i odlikuje se stručnim, radnim 

i organizacijskim sposobnostima. 

Ravnatelj Muzeja  imenuje se na temelju predloženog četverogodišnjeg programa 

rada.  

 

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Šibenika, 

Ur.broj 92-1/14 od 21. siječnja 2014., stupila na snagu 31. siječnja 2014.,mijenjan je 

stavak 1., a odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja 

grada Šibenika, Ur.broj  224-10/3-17. od  04. travnja 2017., stupila na snagu 12. 

travnja 2017. , mijenjan je cijeli članak. 

 

 

Članak 27. 

 

Ravnatelj Muzeja može biti razriješen i prije isteka mandata pod uvjetima propisanim 

Zakonom. 

 U slučaju razrješenja ravnatelja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja.  

 

 

3.  STRUČNO   VIJEĆE 

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Šibenika, 

Ur.broj224-10/3-17.  od 04. travnja 2017., stupila na snagu 12. travnja 2017., riječi 

„Muzejsko stručno vijeće” zamijenili su se riječima „Stručno vijeće”. 

 

 

Članak 28. 

 

Ustanova ima Stručno vijeće, kojeg čine svi  stručni djelatnici  Muzeja prema Zakonu  

o muzejima i ravnatelj Muzeja.  

Stručnim  vijećem predsjedava  ravnatelj.  

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Šibenika, 

Ur.broj 224-10/3-17. od 04. travnja 2017., stupila na snagu 12. travnja 2017., riječi 

„Muzejsko stručno vijeće” zamijenili su se riječima „Stručno vijeće”. 

 

 

Članak 29. 

 

Stručno  vijeće raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada Muzeja sukladno 

nadležnostima utvrđenim Zakonom: 

 

-   sudjeluje prilikom izrade godišnjeg, srednjoročnog i dugoročnog plana , te  

     programa i plana rada Muzeja , 

-   raspravlja o rezultatima stručno-muzeološkog rada i predlaže mjere za  unapređenje 
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     tog rada, 

-   daje stručna mišljenja o predmetima muzejske vrijednosti koje Muzej pribavlja za  

     svoje potrebe ili ih daje drugima na upotrebu, 

- predlaže ravnatelju Muzeja program stručnog usavršavanja djelatnika Muzeja, 

-    predlaže  ravnatelju, te daje mišljenja u vezi s proširenjem djelatnosti Muzeja radi        

osvarivanja  vlastitih sredstava, raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima 

stručnog rada Muzeja. 

 

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Šibenika, 

Ur.broj 224-10/3-17. od 04. travnja 2017., stupila na snagu 12. travnja 2017., riječi 

„Muzejsko stručno vijeće” zamijenili su se riječima „Stručno vijeće”. 

 

 

 

Članak 30. 

 

Članovi  Stručnog vijeća donose svoje odluke većinom glasova prisutnih članova. 

 

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Šibenika, 

Ur.broj 224-10/3-17. od 04. travnja 2017., stupila na snagu 12. travnja 2017., riječi 

„Muzejsko stručno vijeće” zamijenili su se riječima „Stručno vijeće”. 

 

 

  

 

                             VII    JAVNOST   RADA   MUZEJA 

 

Članak 31. 

Rad Muzeja je javan.  

Muzej  je dužan pravodobno i istinito obavještavati javnost o obavljanju djelatnosti za 

koju je osnovan sukladno Zakonu i aktu o osnivanju. 

 

Muzej je, s obzirom na karakter svoje djelatnosti, dužan građane, pravne osobe i 

druge korisnike pravodobno i na pogodan način obavještavati o uvjetima i načinu 

davanja svojih usluga i obavljanju poslova iz djelatnosti za koju je Muzej osnovan. 

 

 

 

Članak 32. 

 

Za obavještavanje javnosti Muzej može izdavati periodične biltene, te podnositi 

izvješća  o svom radu  

Muzej je dužan osobi koja ima pravni interes dopustiti uvid u svoju djelatnost.  

Samo ravnatelj i djelatnici koji su ovlašteni mogu putem tiska, radija i TV 

obavještavati javnost o djelatnosti Muzeja.  
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VIII   SREDSTVA   ZA  RAD  MUZEJA  I  NJIHOVO  RASPOREĐIVANJE 

 

 

Članak 33. 

 

Sredstva za rad Muzeja osiguravaju se : 

 

- u proračunu Grada Šibenika, 

- proračunima drugih jedinica lokalne samouprave na čijem području djeluje, 

- iz prihoda ostvarenih djelatnošću Muzeja, 

- iz zaklada, sponzorstva, darova i drugih prihoda. 

 

 

Članak 34. 

 

Financijsko poslovanje Muzeja obavlja se sukladno Zakonu i drugim propisima 

donesenim temeljem Zakona.  

 

Članak  35. 

 

Muzej donosi financijski plan prije početka godine na koju se odnosi. 

Donošenje financijskog plana kao i izvršenje istog u nadležnosti je Muzejskog vijeća. 

 

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Šibenika, 

Ur.broj 224-10/2-17. od 04. travnja 2017., stupila na snagu 12. travnja 2017., riječi 

„Upravno vijeće” zamijenili su se riječima „Muzejsko vijeće”. 

 

 

Članak 36. 

 

Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je ravnatelj.  

 

Članak 37. 

 

Muzej je dužan po isteku godine za koju je financijski plan donesen, podnijeti 

financijsko izvješće. 

Na temelju godišnjeg financijskog izvješća  ravnatelj podnosi Gradskom vijeću Grada 

Šibenika  izvješće o  radu  Muzeja.  

 

 

Članak 38. 

 

O ostvarenoj dobiti Muzeja odlučuje Muzejsko vijeće. 

Ova sredstva prvenstveno se usmjeravaju na unapređenje djelatnosti Muzeja (tehničko 

opremanje, obrazovanje kadrova i sl.). 

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Šibenika, 

Ur.broj 224-10/3-17. od 04. travnja 2017., stupila na snagu 12. travnja 2017. , riječi 

„Upravno vijeće” zamijenili su se riječima „Muzejsko vijeće”. 
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IX  OPĆI  AKTI 

 

Članak  39. 

Muzej donosi sljedeće opće akte: 

 

- statut 

- pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, 

- pravilnik o radnim odnosima, 

- pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti djelatnika, 

- pravilnik o finanacijskom poslovanju i računovodstvu, 

- pravilnik o zaštiti od požara, 

- pravilnik o registraturnoj građi i zaštiti fundusa Muzeja 

- poslovnik o radu Muzejskog vijeća 

 

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Šibenika, 

Ur.broj 224-10/3-17. od 04. travnja 2017., stupila na snagu 12. travnja 2017. , riječi 

„Upravno vijeće” zamijenili su se riječima „Muzejsko vijeće”. 

 

Članak 40. 

 

Statut  donosi Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja. 

Prije donošenja Statuta, Muzejsko  vijeće dužno je pribaviti suglasnost Gradskog 

vijeća. Grada Šibenika.  

 

Odredbom članka 6. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Šibenika, 

Ur.broj 92-1/14 od 21. siječnja 2014., stupila na snagu 31. siječnja 2014.,u stavku 1. 

brisane su riječi „ i druge opće akte“. 

 

Članak 41. 

 

Izmjene i dopune općih akata donose se po istom postupku kao i sami opći akti. 

Opći akti stupaju na snagu 8 dana od dana njihova objavljivanja, a u iznimnim i 

posebno opravdanim slučajevima danom donošenja. 

 

 

XII   PRIJELAZNE   I   ZAVRŠNE   ODREDBE 

 

 

     Članak 42. 

 

Do donošenja novih općih akata Muzeja iz članka 41. ovog Statuta, ostaju na snazi 

postojeći akti pod uvjetom da nisu u suprotnosti sa Zakonom i ovim Statutom. 

 

Opći akti utvrđeni ovim Statutom donijet će se u roku od tri mjeseca od dana stupanja 

na snagu ovog Statuta.  
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Članak 43. 

 

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut muzeja broj 32-1/2-96-1 od 21. 

veljače 1996. godine. 

 

Članak 44. 

 

Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Muzeja. 

 

 

 

 

 

PRIJELAZNE   I   ZAVRŠNE   ODREDBE 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Šibenika, Ur.broj 92-1/14 od 

21. siječnja 2014., stupila je na snagu 31. siječnja 2014. 

 

 

Članak 7. 

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave na 

oglasnoj ploči Muzeja. 

 

 

 

PRIJELAZNE   I   ZAVRŠNE   ODREDBE 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Šibenika, Ur.broj 224-10/3-

17.  od  04. travnja  2017., stupila je na snagu  12. travnja  2017. 

 

                                          Članak 6. 

Ovlašćuje se ravnatelj Muzeja grada Šibenika da utvrdi i objavi pročišćeni 

tekst Statuta Muzeja grada Šibenika. 

Članak 7. 

Ova statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na 

oglasnoj ploči Muzeja grada Šibenika.  

 

 

 

 

 

 

 


