Na temelju članaka 7. i 12., stavka 3. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" br. 76/93, 29/97,
47/99, 35/08), članka 15., stavka 1. Zakona o muzejima ("Narodne novine" br. 110/15) i članka 31.
Statuta Općine Orebić ("Službeni glasnik Općine Orebić" br. 02/13), Općinsko vijeće Općine Orebić na
svojoj 5. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2017.g. donijelo je sljedeću

ODLUKU o osnivanju Pomorskog muzeja Orebić

Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Orebić osniva Pomorski muzej Orebić (u daljnjem tekstu: Muzej), kao javnu
ustanovu za obavljanje muzejske djelatnosti.
Članak 2.
Osnivač Muzeja je Općina Orebić, a prava i dužnosti osnivača obavljat će Općinsko vijeće Općine
Orebić.
Članak 3.
Naziv ustanove glasi Pomorski muzej Orebić. Sjedište Muzeja je u Orebiću, Trg Mimbelli b.b.
Članak 4.
Muzej se osniva radi obavljanja muzejske djelatnosti: nabavka, sabiranje, zaštita, istraživanje,
komuniciranje i izlaganje u svrhu proučavanja, edukacije i uživanja civilizacijskih, kulturnih
materijalnih i nematerijalnih i prirodnih dobara te njihova stručna i znanstvena obrada i
sistematizacija u zbirke, trajna zaštita muzejske građe, muzejske dokumentacije i muzejski
prezentiranih baštinskih lokaliteta i nalazišta, te njihovo interpretiranje i prezentiranje javnosti putem
različitih komunikacijskih oblika u stvarnom i virtualnom okruženju.
Članak 5.
Za nesmetano obavljanje djelatnosti Muzeja potrebna financijska sredstva osigurava osnivač iz svojeg
proračuna.
Članak 6.
Imovinu Muzeja čine sredstva za osnivanje i rad, koja osigurava osnivač. Sredstva za posebne
programe pored osnivača, zavisno od svog interesa osiguravaju i druga tijela, u čije je djelokrugu
progam koji se ostvaruje. Muzej može stjecati sredstva obavljanjem svoje osnovne djelatnosti u
skladu sa Zakonom o muzejima, te iz drugih izvora, kao što su sponzorstva, darovi, potpore i slično.
Dobit ostvarena poslovanjem upotrebljava se za obavljanje i razvoj muzejske djelatnosti u skladu s
programom rada Muzeja i Statuom Muzeja. Prostor za rad Muzeja osigurava osnivač, a Muzej ga
koristi bez naknade.

Članak 7.
U snošenju gubitaka nastalih poslovanjem, kao i za svoje obveze, Muzej odgovara cjelokupnom
svojom imovinom. Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za njegove obveze. Muzej je obveznik
primjene propisa koji uređuju područje proračunskog računovodstva i financijskog izvješćivanja u
proračunskom računovodstvu.
Članak 8.
Muzej ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti i otuđiti nekretninu i drugu imovinu čija
pojedinačna vrijednost prelazi iznos utvrđen Statutom javne ustanove i Zakonom.
Članak 9.
Muzej ima tijela propisana Zakonom o muzejima, a uvjeti i način njihova imenovanja te djelokrug rada
pobliže se određuju Statutom Muzeja. Muzejom upravlja ravnatelj. U obnašanju svojih dužnosti
ravnatelj: - organizira te vodi rad i poslovanje Muzeja
- vodi i odgovara za stručni rad Muzeja,
- poduzima pravne radnje u ime i za račun Muzeja,
- predstavlja i zastupa Muzej,
- zastupa Muzej u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te drugim
pravnim osobama s javnim ovlastima,
- donosi Statut, kao temeljni opći akt ustanove, uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine
Orebić,
- donosi druge opće akte Muzeja,
- donosi programe i planove rada Muzeja uz pribavljeno mišljenje stručnog muzejskog osoblja te
osigurava njihovo izvršavanje,
- usvaja financijski plan i godišnji obračun te izvješće o izvršenju programa rada i razvoja Muzeja,
- raspolaže imovinom i sredstvima Muzeja do 50.000,00 kn samostalno, a većim iznosima uz
suglasnost osnivača,
- odgovara za zakonitost rada Muzeja,
- najmanje jedanput godiđnje podnosi osnivaču izvješće o radu i djelovanju Muzeja, a uvijek kada
osnivač to zatraži,
- obavlja i druge poslove određene zakonom, ovom Odlukom i Statutom.
Članak 10.
Ravnatelja Muzeja imenuje i razrješava općinski načelnik. Uvjeti koje mora ispunjavati osoba koja se
imenuje za ravnatelja Muzeja utvrđuju se statutom Muzeja, sukladno Zakonu o muzejima, Ravnatelj

se imenuje na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan. Ravnatelj se imenuje na
temelju javnog natječaja koji se objavljuje u javnim glasilima, a raspisuje ga i provodi osnivač.
Članak 11.
Do imenovanja ravnatelja Muzeja, općinski načelnik će imenovati privremenog ravnatelja. Privremeni
ravnatelj je dužan obaviti pripreme za početak rada Muzeja, donijeti Statut, te podnijeti prijavu za
upis u sudski registar u roku od 90 dana od imenovanja.
Članak 12.
Muzej počinje s radom danom upisa u sudski registar.
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Orebić".
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