
Na temelju dlanka 18. Statuta Arheolo5kog mtzeja u Zagrebt, Trg Nikole Subida

Zrinskog 19, 10 000 Zagrel,(u daljnjem tekstu: Muzeja), Upravno vijede ArheoloSkog muzeja
uZagrebu,na sjednici I q - 5 - 2}lg.,donijeloje

PRAVILNIK O
NAdINIMA STJECANJA

MUZEJSKE GRADE I MUZEJSKE DOKUMENTACIJE KOJU l.f,UZF-J STJEdE ZA
POPUNU SVOGA FUNDUSA

I. OPEE ODREDBE
ilanak L

Ovim Pravilnikom ureduje se nadin i postupak stjecanja muzejske grade i muzejske
dokumentacrje (u daljnjem tekstu: grada) koju muzej stjede radi popune svoga fundusa,
odredivanje dlanova Povjerenstva za stjecanje grade i njezine ovlasti, nadina donoSenja
odluke o vrijednosti predmeta koji se stjede, te se ureduju i druga pitanja u svezi stjecanja
grade.

Sva pitanja koja nisu uredena ovim Pravilnikom rjeSavat 6e se u skladu s pravilima muzejske
struke, te nadelima i standardima propisanim odredbama Zakona o muzejima i drugih
zakonskih i podzakonskih propisa.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno znatenje, koriste se neutralno i
odnose se jednako na mu5ki i Zenski spol.

elanak 2.

Pod muzejskom gradom sukladno Zakonu o muzejima smatraju se sva civilizacijska, kulturna
materijalna i nematerijalna dobra i dijelovi prirode koja su dio nacionalne i op6eljudske
baitine.

Muzejska dokumentacija je sustavno izraden, prikupljen, organiziran i pohranjen skup
podataka koji je nastao tijekom procesa strudne obrade, za5tite i prezentacije svih muzejskih
predmeta koji govore o njihovu stvaranju, svojstvima, povijesti, stjecanju, konzervaciji i prate
sve ostale promjene od njihova ulaska u muzej.

II. NAdIN I POSTUPAK STJECANJA MUZEJSKE GRADE

elanak 3.

Muzej gradu stjede:
- Kupnjom (otkupom)
- Darovanjem (donacijom)
- Nasljedivanjem
- Zanlenom
- Terenskim radom i istraZivanjem
- Na drugi zakonom dopuSten nadin

Prodaju, darovanje i zamjenu grade s pratedom dokumentacijom moLe obaviti Muzej samo uz
prethodno odobrenje ministarstva nadleZnog za poslove kulture po pribavljenom mi5ljenju



Hrvatskoga muzejskog vijeda te ministarstva nadleZnog za poslove za5tite prirode ako se radi
o muzejskoj gradi koja predstavlja za5tideni dio prirode.

Za trajnu pohranu grade dobivene terenskim istraZivanjem Muzej mora dobiti prethodno
odobrenje nadleZnog ministarstva za kulturu, prema miSljenju Hrvatskog vijeda za kulturna
dobra i Hrvatskoga muzejskog vije6a, odnosno sukladno Zakonu o zaStiti i oduvanju kulturnih
dobara te Pravilniku o arheolo5kim istraZivanjima.

ilanak 4.

Muzej ne bi trebao stjecati kupnjom, darovanjem, posudbom, nasljedivanjem ili razmjenom
gradu ukoliko nije uvjeren u pravo vlasni5tva. Muzej takoder ne bi trebao stjecati gradl za

koju postoji opravdana sumnja da je dobivena neovla5tenim ili neznanstvenim terenskim
radom ili namjernim uni5tavanjem ili o5te6ivanjem spomenika, odnosno arheolo5kih
lokaliteta. Takoder, do nabave ne bi trebalo dodi ukoliko je nalaz zatajen vlasniku ili
korisniku zemlje ili odgovaraju6im drZavnim vlastima.

Prije stjecanja grade moraju se poduzeti i mjere opreza da bi se osiguralo da grada koja je
ponudena na prodaju, kao dar, na posudbu, kao nasljedstvo, ili za razmjenu, nije nezakonito
nabavljen u, ili izvezen iz zemlje podrijetla ili bilo koje druge zemlje u kojoj je bio u
zakonitom posjedu (ukljuduju6i i zemlju u kojoj se nalazi muzej). U tom smislu mjere opreza
trebale bi ustanoviti povijest predmeta podevSi od pronalaska.

elanak 5.

Postupak stjecanja i procjene vrijednosti grade koju Muzej stjede vode voditelji odjela s

voditeljima zbirke za koju se predlaZe stjecanje muzejske grade ili druge muzejske strudne

osobe koja predlaZe stjecanje grade.

U postupku stjecanja i procjene vrijednosti grade procjenjuje se vrijednost predmeta, njegova

autentidnost, druStvenu i kulturna vrijednost te se istraZuje povijest / porijeklo predmeta.

U svrhu prikupljanja podataka o povijesti
napraviti i terenska istraZivanja te se mogu

Pisani prijedlog za stjecanje grade mora
ovoga Pravilnika.

L te druStvenu i kulturne vaZnosti grade, mogu se

traiiti savjeti i drugih strudnjaka.

ilanak 6.

biti detaljno obrazloLen od strane osoba iz dl. 5.

ObrazloLenje pisano g prij edlo ga mora sadrZavati slj ede6e :

- sve podatke o muzejskoj gradi dije se stjecanje predlaie (opis):

o naziv grade - kulturnog dobra ili dobara

. vnjeme nastanka (kultura/autor, razdoblje, radionica i/ili stil)
o tehnidke karakteristike (mjere, materijal izrade i tehnika izrade)

o fotodokumentaciju grade
. argumentirano dokazivanje izvornost predmeta

o kulturno - povijesni znalaj
o rrjetkost predmeta
o cjelovitost
o znanstvena vrijednost



. reprezentativnostpredmeta
' obrazloZenje potrebe za stjecanje muzejske grade i dokumentacije
. podatke o fizidkoj ili pravnoj osobi od koje se muzejska grada i dokumentacija

stjede te potpisanaizjava o pravnoj osnovi stjecanja vlasni5tva nad gradom i
dokumentacijom

. nadin stjecanja muzejske grade sukladno dlanka 4. ovoga Pravilnika

. ponudena nabavna cijena ako se muzejska grada kupuje, odnosno procijenjenu
vrijednost ako se muzejska grada stjede darovanjem, nasljedivanjem ili
zamjenom

. strudna analiza restauratora o stanju muzejske grade (ukoliko je potrebna zbog
stanja grada)

. ukoliko postoje navodenje posebnih uvjeta pod kojim se stjede muzejska grada
' isticanje kao napomene da je za stjecanje muzejske grade i dokumentacije

potrebno ishodenje prethodnog odobrenja sukladno dlanku 3. stavku 2. ovoga
Pravilnika

Uz pisani prijedlog s obrazloLenjem obavezno se prilaie:
- dokumentacija lizjavakojom se dokazuje vlasni5tvo grade koja se stjede
- ako se muzejska grada stjede nasljedivanjem pravna osnova nasljedivanja

elanak 7.

Zaprimljeni prijedlog iz Ela*a 6. ovoga Pravilnika, ravnatelj prosljeduje Povjerenstvu
za stjecanje grade na daljnje razmatrarrje, ocjenu i odludivanje.

III. POVJERENSTVO ZA STJECANJE GRADE

ilanak 8.

Povjerenstvo za stjecanje grade (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) je strudno savjetodavni
organ Muzeja koji sudjeluje u postupku stjecanja grade na nadin propisan ovim Pravilnikom.

itanat g.

Povjerenstvo ima 7 dlanova.

Povjerenstvo dini ravnatelj koji je ujedno i predsjednik Povjerenstva i Sest zaposlenika iz
redova strudnih muzejskih djelatnika Muzeja koje predlaZe Strudno vijede Muzejana nadin da
predlaZe ravnatelju po jednog zaposlenika iz sljede6ih muzejskih odjela:
1. PRETPOVIJESNI ODJEL
2. ANTIEKI ODJEL
3. SREDNJOVJEKOVNI ODJEL
4. EGIPATSKI ODJEL
5. NUMIZMATIEKI ODJEL
6. ODJEL ZA DOKUMENTACIJU

ilanove Povjerenstva pisanom odlukom imenuje ravnatelj Muzeja.

ilanak 10.

Mandat dlanova Povjerenstva traje detiri (4) godine, a podinje te6i danom imenovanja.



ilan Povjerenstva bit 6e razrije5en dlanstva u Povjerenstvu i prije isteka vremena na koje je
imenovan:

- kadato sam zatraLi

- kad Povjerenstvo utvrdi da dlan ne ispunjava duZnost dlana

- ako svojim pona5anjem povrijedi ugled i duZnost koju obnaSa

- ako mu prestane radni odnos u Muzeju
- ako iz neopravdanih razloga ne prisustvuje na tri uzastopne sjednice.

Postupak za ranjeienje duZnosti dlana Povj erenstva pokre6e Povj erenstvo.

Odluku o razrje5enju donosi ravnatelj.

U sludaju razrje5enja dlana Povjerenstva ravnatelj je duZan zatraZiti u roku od 10 dana od
strane Strudnog vijeda prijedlog za novog dlana Povjerenstva. Strudno vijede je duZno u roku
od 5 dana dostaviti ravnatelju prijedlog za imenovanje novog dlana Povjerenstva. U sludaju
prihva6anja prijedloga Strudnog vije6a, ravnatelj svojom odlukom imenuje novog dlana u
roku l0 dana i na vremensko razdoblje koje je preostalo u mandatu dlana Povjerenstva koji je
razrije5en. U sludaju neslaganja ravnatelja s prijedlogom Strudnog vije6a ravnatelj novoga
dlana imenuj e diskrecij skom odlukom.

etanat tO.

Povjerenstvo djeluje i odluduje u skladu s godi5njim i dugogodiSnjim planovima rada i
razvitka Muzeja, u skladu s financijskim planom za tekudu godinu i Strate5kim planom za tri
godine, u skladu s planom javne nabave za teku6u godinu, kao i u skladu s koncepcijom
ustroja i sadrZaja muzejskih zbirki Muzeja, koncepcijom stalnog postava Muzeja i izloZbenim
programimaMuzeja.

etanat< t t.

Povjerenstvo ima predsjednika koji je po svojoj funkciji uvijek ravnatelj i zamjenika kojega se

biraiz redova ostalih dlanova Povjerenstva vedinom glasova na prvoj sjednici Povjerenstva.

Sjednice Povjerenstva saziva i vodi predsjednik Povjerenstva (u daljnjem tekstu: Predsjednik),
a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik ili drugi dlan kojega odredi Predsjednik.

ilanak 12.

Povjerenstvo odluduje o stjecanju grade na svojoj sjednici, ukoliko joj prisustvuje ve6ina
dlanova.

Sjednicama Povjerenstva mogu prisustvovati i druge osobe koje su strudnjaci za pojedinu
gradu, na poziv Predsj ednik a, bez prava odludivanj a.

ilanak 13.

Predsjednik se brine o pripremanju i sazivanju sjednice Povjerenstva.

U pripremanju sjednica Povjerenstva Predsjedniku pomaZe i jedan dlan Povjerenstva.

Predsjednik Povjerenstva saziva sjednice prema potrebi.



Sjednica Povjerenstva mora se sazvati na pisani zahtjev najmanje tri dlana Povjerenstva ili na

pisani zahtjev dvije tre6ine dlanova Strudnog vijeda u roku l0 dana. U sludaju da Predsjednik

ne sazove sjednicu Povjerenstva, zamjenik, trz supotpis jo5 jednog dlana Povjerenstva, 6e

pisanim putem sazvati sjednicu.

elanak 14.

Poziv s utvrdenim dnevnim redom Predsjednik Povjerenstva dtLan je dostaviti svim

dlanovima Povjerenstva najkasnije 5 dana prije odrZavanja sjednica.

l)z poziv dlanovima Povjerenstva obavezno se dostavlja i prijedlog za stjecanje muzejske

grade sa svom dokumentacijom koja je sastavni dio tih prijedloga u tiskanom ili digitalnom
obliku.

ilanak 15.

Odluke, odnosno zakljudke Povjerenstva donose se javnim glasovanjem i to ako je za odluku
ili zakljudak glasala ve6ina prisutnih dlanova. Glasovanje se obavlja dizanjem ruke ili
poimenidno.

ilanovi Povjerenstva mogu glasovati Za lli Protiv prijedloga o kojem se glasuje, a mogu se i
stlzdrlati od glasovanj a.

ilan Povjerenstva koji se ne slaZe s donesenom odlukom ili zakljudkom ima pravo da se

njegovo izdvojeno mi5ljenje unese u zapisnik sjednice Povjerenstva.

U raspravi o pojedinom pitanju uzima se u obzir i mi5ljenje odsutnog dlana Povjerenstva,

ukoliko je svoje mi5ljenje dostavio Predsjedniku Povjerenstva u pisanom obliku s

obrazlolenjem prij e podetka sj ednice.

elanak 16.

O radu sjednice Povjerenstva vodi se zapisnik. Zapisnik u pravilu vodi jedan od dlanova

Povjerenstva.

Zapisnik sadrli redni broj sjednice, datum odrZavarla s oznakom vremena podetka i zavr5etka
rada, imena nazodnih i odsutnih dlanova Povjerenstva i imena ostalih osoba pozvanih da

sudjeluju u radu sjednice, dnevni red sjednice te jasno formulirane odluke i zakljudke
donesene o pojedinim pitanjima.

Predsjednik moLe traLiti da se u zapisnik unesu i drugi podaci sa sjednice.

Zapisnik potpisuju svi prisutni dlanovi Povjerenstva.

elanak 17.

Ukoliko se grada stjede kupnjom, Predsjednik Povjerenstva dttLan je na podetku sjednice
upoznati Povjerenstvo s ukupnim iznosom koji je prema poziciji u Financijskom planu za

tekuiu godinu predviden za otkup grade, zatim s iznosom kojije s te pozicije ve6 utroSenza
otkup i s iznosom koji je na toj poziciji preostao za otkup. Ako se radi o izvanrednom otkupu,
a zakoji nisu predvidena dovoljna sredstva na navedenoj poziciji, da 6e, u sludaju dono5enja



odluke o otkupu, navedena odluka sadrZavati suspenzivni udinak, uvjet da Osnivad odobri
dodatna sredstva za predmetni otkup ili da 6e se sredstva pribaviti na drugi nadin.

IV. ODLUdTVAN.TN O STJECANJU GRADE

ilanak 18.

Na sjednici Povjerenstva Predsjednik predaje pisane prijedloge za stjecanje grade s
dokumentacijom koja je sastavni dio tog prijedloga.

Ukoliko je potrebno na sjednicu se moZe pozvati i predlagatelj koji 6e dati potrebna dodatna
usmena i pisana obrazlozenja te odgovore na upite dlanova Povjerenstva.

Povjerenstvo moZe odluditi da se obavi neposredni uvid grade koja se stjede.

elanak 19.

Kada Povjerenstvo ocijeni da je prijedlog za stjecanje grade osnovan, donosi o tome odluku.

odluka o stjecanju grade mora biti u pisanom obliku te sadrZavati sljedede:

sveT.*d#fit#iiil**ifu 
r#,*]",

o fotodokumentaciju grade
- obrazloZenje razlogalpotrebe za stjecanje grade
- podatke o fizidkoj ili pravnoj osobi od koje se grada stjede te potpisanaizjava o

pravnoj osnovi stjecanja vlasni5tva nad gradom i dokumentacijom
- nadin stjecanja grade sukladno dlanku 3. ovoga Pravilnika
- nabavna cijena ako se grada kupuje, odnosno procijenjenu vrijednost ako se

grada stjede darovanjem, nasljedivanjem ili zamjenom
- ukoliko postoje, navodenje posebnih uvjeta pod kojim se stjede muzejska grada

(primopredaja, isplata cijene, rokovi, uvjeti itd.)
- navodenje kao napomene da je za stjecanje grade potrebno ishodenje

prethodnog odobrenja sukladno dlanku 3. stavku 2. ovoga Pravilnika

Odluku iz stavka 2. ovog dlanka potpisuju svi dlanovi Povjerenstva koji su za nju
glasali.

itanak ZO.

Odluka Povjerenstva o stjecanju grade upu6uju se ravnatelju na donoSenje konadne
odluke.

elanak 21.

O stjecanju grade odluduje ravnatelj Muzeja svojom odlukom na temelju odluke
Povjerenstva.

6



Ravnatelj djeluje i odluduje sukladno pisanoj izjavi o politici stjecanja grade koja

sadrZi sve postupke koje Muzej namjerava provesti pri skupljanju predmeta, arazmatra ju i
ocjenjuje najmanje svake detvrte godine.

V. SKLAPANJE UGOVORA

Clanak22.

Nakon dono5enja konadne odluke od strane ravnatelja Muzeja o stjecanju grade

pristupa se sklapanju ugovora kojim ureduju medusobna prava i obveze (nadin i uvjeti)
izmedu ugovornih strana vezanih uz stjecanje grade.

Ugovor o stjecanju grade (o otkupu / darovanju / nasljedivanju / zarrleni / ili dr.)

sklapa ravnatelj Muzeja u pisanom obliku sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima

i drugim propisima.

Iznimno, ako je potrebno za stjecanje muzejske grade prethodno odobrenje sukladno

dlanku 3. stavku 2. ovogaPravilnika, Muzej prije sklapanja ugovora iz stavka 1. ovoga dlanka

pokre6e postupak ishodenja prethodnog odobrenja od strane nadleZnog tijela te se ugovor ne

smije sklop iti bez predmetnog odobrenj a.

Clanak23.

Po sklapanju odgovaraju6eg ugovora iz dlanka 22. ovoga Pravilnika Muzej je duZan

gradu koja je predmet ugovora preuzeti s skladu s ugovornim odredbama, a zatim inventirati,

duvati i Stititi na prikladan nadin sukladno posebnim propisima vezanim za smje5taj muzejske

grade i muzejske dokumentacije te vodenje muzejske dokumentacije o muzejskoj gra<Ii.

CtarraLZq.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj plodi Muzeja.

Predsjednica Upravnog vije6a:
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a objavljen je na oglasnoj plodi Muzeja
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