
PREGLED  

INFORMACIJA 
SADRŽAJ NAMJENA 

ZAKONSKA 

OSNOVA 
DOSTUPNOST NAPOMENA 

      

Zgrada i objekti 

Dokumentacija o zgradi i 

objektima Muzeja (projekti, 

nacrti, isprave, akti o održavanju 

objekata) 

Poslovna 
Zakon o tajnosti 

podataka (ZTP) 
Nedostupno Službena tajna 

      

Opći akti 

Važeći 

Van snage 

Prijedlozi i nacrti 

Upravna 

Zakon o pravu na 

pristup 

informacijama 

(ZPPI) 

Dostupno  

      

Sigurnost i zaštita 

Mjere zaštite objekata i imovine 

Mjere protupožarne zaštite 

Atesti, analize i procjene 

Dokumentacija o spremnosti i 

osposobljavanju 

Planovi i uputstva za postupanje  

u slučaju nesreće ili nepogode 

Poslovna ZTP Nedostupno Službena tajna 

      

Upravljanje 

Zapisnici sa sjednica Upravnog 

vijeća Muzeja 

Odluke i rješenja Ravnatelja 

Poslovna ZPPI Dostupno  

      

Stručna tijela 

Zapisnici sa sjednica Stručnog 

vijeća Muzeja 

Odluke i zaključci Ravnatelja 

Poslovna ZPPI Dostupno  



Muzejsko-galerijska 

djelatnost 

Planovi, programi i izvješća o 

radu Muzeja 

Podaci o aktivnostima i 

programima Muzeja 

Poslovna ZPPI Dostupno  

Izložbe – popis izložaka, 

katalozi, deplijani, vodiči 
Poslovna ZPPI Dostupno  

Dokumentacija o muzejskoj 

građi i dokumentaciji 

Dokumentacija o izložbama 

Poslovna 

Zakon o muzejima 

Zakon o zaštiti i  

očuvanju kulturnih  

dobara 

Pravilnik o  

uvjetima i načinu  

ostvarivanja uvida u  

muzejsku građu i  

dokumentaciju 

Dostupno uz  

zadovoljenje 

zakonskih uvjeta 

prema Zakonu o  

muzejima i 

Pravilniku o  

uvjetima i načinu  

ostvarivanja uvida 

u muzejsku građu i  

dokumentaciju 

 

      

Zaštita kulturne 

baštine 

Izvješća o konzervatorsko-

restauratorskom zahvatima 

Izvješća o preventivnoj zaštiti 

Izvješća o stručnim analizama 

Poslovna ZPPI 

Dostupno uz 

zadovoljenje 

Pravilnika o 

uvjetima i načinu  

ostvarivanja uvida 

u muzejsku građu i  

dokumentaciju 

 

 

 

 



Financijsko i 

računovodstveno 

poslovanje 

Financijski planovi, završni 

račun, periodična izvješća,  

izlazni i ulazni računi,  

računovodstvena dokumentacija  

Poslovna ZPPI Dostupno  

Isplatne liste zaposlenika 

Izvješća o plaćama 
Poslovna 

Zakon o zaštiti 

osobnih podataka 

(ZZOP) 

Nedostupno Službena tajna 

      

Zaposlenici 

Matične knjige zaposlenika 

Evidencije drugih zaposlenika 

Osobni dosjei 

Evidencija radnih knjižica 

Zasnivanje radnog odnosa na  

određeno/neodređeno vrijeme 

Evidencija godišnjih odmora, 

dopusta, bolovanja i sl. 

Poslovna ZZOP Nedostupno Službena tajna 

Stručna sprema, zvanja, te nazivi 

radnih mjesta zaposlenika 

Muzeja 

Statistički i skupni podaci 

Poslovna ZPPI Dostupno  

      

Odnosi s javnošću 

Predstavljanje aktivnosti Muzeja 

Promidžbene aktivnosti 

Promidžbeni materijali 

Poslovna ZPPI Dostupno  

 

 


