
 

 

ZAKLJUČCI  
S 9. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA 

održane dana 25.4.2022. godine 
 

 
D N E V N I  R E D  

 
 
 

1. Usvajanje Zapisnika s 8. sjednice Upravnog  vijeća održane dana 23.3.2022. 
godine 

2. Zakup poslovnog prostora za potrebe arhive i čuvaonica 
3. Odluka o rasporedu rezultata iz 2021. godine namjenjenog ulaganju u 

nefinancijsku imovinu 
4. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa rada i razvitka Prirodoslovnog muzeja 

Rijeka za 2022. godinu i Financijskog plana Prirodoslovnog muzeja Rijeka za 
2022. godinu 

5. Razno 
 
 

Točka 1. 

Upravno vijeće usvaja Zapisnik sa 8. sjednice Upravnog  vijeća održane dana 
23.3.2022. godine. 
 
Točka 2. 

Upravno vijeće prima se na znanje informacija o potrebi sklapanja Ugovra o zakupu 
poslovnog prostora s Hrvatskim Crvenim križom za poslovni prostor površine 100 m2 
koji se nalazi na adresi Šetalište XIII. divizije br. 2, Rijeka, u zgradi upisanoj u zemljišne 
knjige Općinskog suda u Rijeci, u z.k.ul. 2301, K.O. Trsat-Sušak, k.č.br. 2221/11. 
 
Točka 3. 
Upravno vijeće usvaja prijedlog o rasporedu rezultata iz 2021. godine, namjenjenog 
ulaganju u nefinancijsku imovinu u iznosu od 283.699,00 kuna. 
 
Točka 4. 
Upravno vijeće usvaja Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa rada i razvitka 
Prirodoslovnog muzeja Rijeka za 2022. godinu i Financijskog plana Prirodoslovnog 
muzeja Rijeka za 2022. godinu. 
 
Točka 5. 
Pod točkom razno ravnateljica je pozvala članove Upravnog vijeća na 20. Festival 
znanosti koji će se održati u tjednu od 2.5. do 7.5.2022. godine, a kojem je 
Prirodoslovni muzej Rijeka već godinama suorganoizator. U sklopu Festivala znanosti 
Muzej će održati predavanja i  program Znanost na Korzu, program Vrtići za vrtiće u 



 

 

Muzeju, dječji program u Dječjoj kući te program Obitelji otkrivaju znanost na 
Kampusu. 
  
Također ravnateljica obavještava članove Upravnog vijeća da je u tijeku priprema 
prijave na projekt u sklopu programa Creative Europe u kojoj je Prirodoslovni muzej 
Rijeka partner zajedno sa Sveučilištem u Rijeci, Akademijom primjenjenih umjetnosti 
u Rijeci, Centrom za promociju nauke Beograd, Muzejem tehnike i nauke iz Beograda 
te Radničkim domom iz Trbovlja. 
 
 


