
 
 
 

 
 

ZAPISNIK S 20. SJEDNICE 
                                                                            

 

 

 

Ime i prezime Potpis 

Irena Bolf,dipl.oec.,predsjednica  Irena Bolf, dipl.oec., v.r. 

 

Naziv sastanka: 
20
Rijeka 

 
1. 

Mjesto:   
 

 

8,00 
 

Dan i datum: petak, 25. studenoga 2022. godine  
 

 

 
12,00 

 
2. Prisutni:  : 

1. Irena Bolf, dipl.oec., predsjednica  
2.  
3.  
4.  
5.  

 
 

 
3. Napomena  

 
4. Dnevni red 1. Usvajanje zapisnika s 19. sjednice Upravnog  

        2.     Pomorskom i 
povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka  
                
komisija za njenu provedbu u 2023. godini 



                b) 

 
        3.    Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

 povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka 
        4.     
        e 
         Ugovora o javnoj nabavi radova-
revitalizacije fontana u    
        7.     Informacija o donesenim aktima: 
               a) Pravilnik o uvjetima pristupa muzejskim prostorima Pomorskog i povijesnog 

muzeja Hrvatskog primorja Rijeka 
               b) 
povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u svrhu inv
muzeju za otkup ili darovanje 
              c) Pravilnik o zabrani zlouporabe alkohola i drugih sredstava ovisnosti na mjestu 
rada  
              d  
 

 

Tijek izlaganja i rezultati sastanka 

 
 
Ad 1. Usvajanje zapisnika s 19  

jednoglasno (5 glasova su usvojili zapisnik s 19  

   Rok 

Usvaja se zapisnik s 19. .   

Ad 2. 
 

                
u 2023. godini 
                

neinventiranih predmeta) 

a 5  verificirali odluke s 19  

Ad 2   Rok 

Informacija o provedenoj reviziji upravljanja 

 
  

Ad 3. 
Pomorskog i      povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka 

usvojili Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika 

 

Ad 3   Rok 

Usvaja se Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama 
Pomorskog i     

povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka 
  

Ad 4.  



 P  

Ad 4   Rok 

Usvaja se    

Ad 5.  

prihvatili Informaciju o 

 

Ad 5   Rok 

 
  

2. Ad 6. -revitalizacije fontana 
  

su donijeli odluku o davanju suglasnosti ravnateljici za 

 Ugovora o javnoj nabavi radova-revitalizacije fontana u   

 

Ad 6   Rok 

Daje se 
javnoj nabavi radova-revitalizacije fontana u  perivoju 

  
  

Ad 7. Informacija o donesenim aktima: 
           a) Pravilnik o uvjetima pristupa muzejskim prostorima Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja    

Rijeka 
           b)  

 
           c) Pravilnik o zabrani zlouporabe alkohola i drugih sredstava ovisnosti na mjestu rada  
           d a 

prihvatili Informaciju o donesenim aktima: 

a) Pravilnik o uvjetima pristupa muzejskim prostorima Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja    Rijeka 

arovanje 

c) Pravilnik o zabrani zlouporabe alkohola i drugih sredstava ovisnosti na mjestu rada  

 

Ad 7   Rok 

 
a) Pravilnik o uvjetima pristupa muzejskim prostorima 
Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja    Rijeka 

fundus Pomorskog i  povijesnog muzeja Hrvatskog  primorja 
Rijeka u svrhu inventarizacije kada je 
otkup ili darovanje 
c) Pravilnik o zabrani zlouporabe alkohola i drugih sredstava 
ovisnosti na mjestu rada  

radnika 

  

 

Zapisnik sastavila: 
Ime i prezime Potpis 

, dipl.iur.  

 

Broj: 
2-16-2/22 



 


