MUZEJ POLICIJE U OSNUTKU
Protokolom o suradnji Ministarstva kulture i Ministarstva unutarnjih poslova u svezi s osnivanjem muzeja
pri Ministarstvu unutarnjih poslova, koji su 24. rujna 2001. potpisali ministar kulture dr. Antun Vujić i ministar
unutarnjih poslova Šime Lučin, započeo je formalni rad na osnutku Muzeja policije. Stvarni rad na muzejskim
poslovima započeo je 20. ožujka 2002.

1. SKUPLJANJE GRAĐE
1.1. Kupnja
57 kom.
Sredstva za kupnju građe Muzej policije dobiva iz
sredstava MUP-a. Prihvaćena je ponuda gosp. S.Z.
Brezarića i otkupljene su knjige (2 kom.), isprave (9),
fotografije (4), zahvalnice (4), prigodne poštanske
mape (2), poštanske marke (13), prigodne poštanske
omotnice (13), razglednice (10). Svi predmeti nose
domaća ili strana policijska obilježja.
1.2.Terensko istraživanje
3 kom.
- 16. veljače PU vukovarsko-srijemska, pregled
oklopnog vozila “Boban”
- 14. ožujka, PP Novska i PP Kutina, pregled arhivske
građe i ostataka oklopnih improviziranih vozila
- 1. travnja, PP Knin, prikupljanje oznaka koje su
pripadale Mili Martiću, ministru unutarnjih poslova
SAO Krajine
1.3. Darovanje
Darovanje od fizičkih osoba - 93 kom.
Prikupljeni predmeti čine građu iz Domovinskog rata,
iz razdoblja Kraljevine Jugoslavije i strano policijsko
znakovlje.
Darovanje od pravnih osoba izvan MUP-a - 1 kom.
Od Hrvatskoga streljačkog saveza dobili smo izvornu
strelicu kojom smo upotpunili samostrel Vilox, koji se
rabio u Specijalnoj policiji tijekom Domovinskog rata.
Preuzimanje građe iz drugih ustrojstvenih jedinica
MUP-a - 124 kom.
Najveći broj izložaka došao je iz Tajništva Kabineta
ministra i Uprave kriminalističke policije. Njima smo
popunili zbirke Policijskog znakovlja, Kriminalističke
tehnike, Policijske tehnike te Nagrada i zahvala MUP-u.
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4.4. Nasljeđivanje
Odlikovanja iz ostavštine Zvonimira Rose - 5 kom.
4.5. Zamjena
8 kom.
Odobrenjem ravnatelja Policije Muzej čuva određenu
količinu hrvatskoga policijskog znakovlja koja
ne pripada muzejskim predmetima. To znakovlje
razmjenjujemo s kolekcionarima u zemlji i svijetu, a
dobiveni predmeti ulaze u fundus muzejske građe.
Tako smo dvije kape i sedam oznaka pripadnosti MUPa RH poslali kolekcionarima u svijetu, a dobili smo
nekoliko kapa i oznaka pripadnosti španjolske policije.

2. ZAŠTITA
2.1. Preventivna zaštita
Dva je puta tijekom godine detaljno očišćen prostor
čuvaonica od prašine, paučine i zametaka kukaca.

3. DOKUMENTACIJA
1.1. Inventarna knjiga
220 kom.
Za svaki izložak (1429-1649) otvoren je inventarni omot,
u koji je stavljena prateća dokumentacija o podrijetlu,
dimenzijama/masi, fotografija i dokumentacija o izlošku.
Građa se obrađuje na računalu Compaq 7500, u
programu Office 2000, Access.
Nakon što je završena revizija građe i podataka,
ispisane su i uvezane inventarne knjige: knjiga 2
(druga od tri) za 2003., inv. br.447-624 i (treća od tri),
inv. br. 625-802; knjiga 3 (prva od dvije) za 2004., inv.
br. 803-1014, (druga od dvije) za 2004., inv br. 10151227; knjiga 4 za 2005. (inv. br 1228-1428).
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1.2. Katalog muzejskih predmeta
220 kom.
Svaki je obrađeni izložak katalogiziran (1429-1649)
1.3. Fototeka
1.178 kom.
Snimljeno je 1.178 negativa i izrađeno jednako toliko
pozitiva koji se odnose na muzejske izloške ili izložbe.
Upis u fototeku br. 3921-5109.
3.5. Medijateka
134 kom.
DVD i CD s filmovima iz Domovinskog rata,
promidžbeni filmovi hrvatske i stranih prometnih policija
o preventivi u prometu, dresuri službenih pasa i sl.
Upisano od br. 43 do 177.
3.6. Hemeroteka
19 kom.
Upisuju se samo članci o temama povezanim s
Muzejom policije.
- Ja sam uvijek svećenik, Glas Koncila, 8. siječnja;
Plaketa je napokon u Muzeju policije, www.mup.
hr, 19. siječnja; Deseta obljetnica Bljeska i Oluje,
Čarobna frula, 16. veljače; Akcija za spas oklopnog
vozila zvanog Boban, www.mup.hr, 16. veljače;
Izložba likovnih radova djelatnika MUP-a, www.mup.
hr, 11. travnja; Izložba likovnih radova djelatnika MUPa, www.mup.hr, 13. travnja; Biblijski motivi, Fokus, 21.
travnja; U spomenu “krvavom Uskrsu”, Glas Koncila,
23. travnja; “Boban” uskoro u Muzeju, www.mup.hr,
12. svibnja; Izložba o hrvatskim izumiteljima, www.
mup.hr, 15. svibnja; Izložba Muzeja policije povodom
Dana policije 2005., Vijesti muzealaca i konzervatora,
br. 4/2005.; Otvorena izložba Muzeja policije, www.
mup.hr, 27. rujna; Održano predavanje u Muzeju
policije, www.mup.hr, 4. listopada; Završila je izložba
Muzeja policije, www.mup.hr, 13. listopada; Najava:
Muzej policije priprema izložbu povodom Božića i
Nove godine, www.mup.hr, 14. prosinca; Obavijest
o otvaranju izložbe, Metro, 20. prosinca; U zgradi
MUP-a na Savskoj otvara se izložba likovnih radova
policajaca, Jutarnji list, 20. prosinca; Član ZZPI
Slovenija vodi Muzej policije, Novice, 12. prosinca;
Zagreb 2007. dobiva muzej policije, Jutarnji list, 30.
prosinca; Oružar je cijelu noć crtao ministra Kirina, 24
sata, 21. prosinca.
Upisano od br. 51 do 70.
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7.7. Planoteka i fond dokumentacijskih crteža
38 kom.
U 2006. upisano od br. 58 do 95.
Otisci prstiju posjetitelja nastali na izložbi u povodu
Dana policije 2005.; Zaklada policijske solidarnosti, za
tebe - svi!, 2006.;Sigurno u prometu, 2006.; Uhvaćeni
- hrvatska policija u novinskoj fotografiji, 2006.; Muzej
policije - izložba Kalendari s policijskim obilježjima,
Zagreb, 21. - 28. veljače 2005.; RSUP SRH - 9. izložba
fotografija, Zagreb, 1969.; Muzej policije - Sačuvajmo
prošlost od zaborava!, 2003.; Muzej policije - izložba
u povodu Dana policije, Zagreb, 24. - 30. rujna 2003.;
Muzej policije - izložba u povodu Dana policije,
Zagreb, 26. rujna - 7. listopada 2005.; Muzej policije
- izložba likovnih radova djelatnika MUP-a, Zagreb,
14. travnja - 5. svibnja 2006.; Muzej policije - izložba u
povodu otvaranja I. policijske postaje u Splitu, 10. - 17.
listopada 2003.; Muzej policije - izložba Zaustavljeni
spokoj, Zagreb, 21. prosinca 2005. - 10. siječnja 2006.;
Muzej policije - izložba u povodu Dana policije, Zagreb,
25. rujna - 8. listopada 2006.; Utrka Četiri zagrebačka
trga, 1. listopada 2006.; 14. hodočašće katolika vojnoredarstvenih snaga RH, Marija Bistrica, 1. listopada
2006.; Trgovina ljudima SOS 0800 77 99, 2006.; Prva
međunarodna revija radnih i službenih pasa, Stubičke
Toplice, 8. listopada 2006.; Muzej policije - izložba slika
likovnih radova djelatnika MUP-a, Zagreb, 20. prosinca
2006. - 21. siječnja 2007.
8.8. Stručni arhiv
5 kom.
U 2006. upisano od br. 26 do 30.
26. Dokumenti redarstvenika Tome Želežića, 1942. 1945. god.
- Fotografija, dokumenti o imenovanju za pokusnog
stražara, svjedodžba o završetku tečaja za pokusnog
stražara, suglasnost računskog dvora NDH (5 kom.)
- Poklon načelnika Kabineta ministra gosp. Dražena
Krtanjeka, darovni ugovori klasa: 612-05/06-04/01,
ur.br. 511-01-04-06-06 od 22. veljače 2006. i 511-0104-06-08 od 9. ožujka 2006.
27. Policija u Republici Srpskoj
Knjižica preventivnog djelovanja RS MUP 2001.-2005.,
brošura Što svaki vozač iz BiH treba znati (2 kom.).
Građu su prikupili Ivan Matko i Branko Pamić,
policijski službenici Odjela za sigurnost cestovnog
prometa MUP-a RH na savjetovanju o sigurnosti u
prometu, Banja Luka, 8. - 10.veljače 2006., zapisnik o
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preuzimanju klasa: 612-05/06-03/01, urbroj: 511-01-0406-05 od 23. veljače 2006.
28. Ostavština poligrafskog stručnjaka Zvonimira Rose
Muzeju policije darovana je cjelokupna pisana
ostavština Zvonimira Rose, jednoga od utemeljitelja i
osnivača tzv. zagrebačke škole poligrafije. Ostavština
se sastoji od njegove osobne knjižnice, njegovih
rukopisa, korenspondencije, omota s izvornim
poligrafskim trakama i fotografija ( 3 kutije).
Građu je Muzeju policije darovao Zoran Roso, sin
pokojnog Zvonimira Rose,Vrbanićeva 29, Zagreb
prema darovnom ugovoru klasa: 612-05/06-04/01,
urbroj: 511-01-04-06 od 21. ožujka 2006.
29. Promidžbeni materijali Nacionalnog programa
sigurnosti prometa na cestama 1995.-1998.
Mape s mikrolokacijama plakatiranja promidžbenih
akcija MUP-a RG, mape s promidžbenim materijalima
akcija Brzina, Pametni znaju čemu služi pojas, Pješaci,
oprezno! Vozači, još opreznije!, priznanja Zagrebačkog
velesajma MUP-u RH za uspješan nastup na nekoliko
sajamskih priredaba (7 mapa, 6 dokumenata)
Zapisnikom o preuzimanju Muzej policije je građu
preuzeo od Odjela za sigurnost cestovnog prometa
MUP-a RH, klasa: 612-05/06-03/01, ur.broj: 511-01-0406-06 od 28. ožujka 2006.
30. Policija u Njemačkoj
Fotokopija brošure Bundespolizei / Federal Police,
Aufgaben und Organisation / Duties and Organization,
kratki opis pojedinih vrsta policije, kolovoz 2005.,
njemački i engleski jezik, 23 stra., format A4 (1 omot)
Kopije dokumenata poslao je pomoćnik načelnika
Uprave za granicu gosp. Stipica Kuna, 20. rujna 2006.

4. KNJIŽNICA
4.1. Nabava
38 naslova
Knjižni fond povećan je za 38 naslova, koji se
ponajprije odnose na područje policijske struke i
Domovinskog rata. Novoupisano od br. 418. do 456.
Tijekom 2006. Muzeju je besplatno dostavljano pet
časopisa: Policija i sigurnost, Hrvatski vojnik, Zaštita,
Novice, MUP - Mir, ugled, povjerenje. Odjel za analitiku
i razvoju MUP-a redovito nam je dostavljao svoja
mjesečna i godišnja statistička izvješća.
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5. STALNI POSTAV
5.1. Novi stalni postav OK
U ožujku 2006. izdan je nalog jednoj projektantskograđevinskoj tvrtki da projektira i do kraja rujna otvori
stalni postav Muzeja (bez muzeološke koncepcije,
bez sudjelovanja kustosa u planiranju i bez dovoljno
sredstava). Uvidjevši pogrešan pristup rad na projektu
je usporen, napravljena je muzeološka koncepcija,
izabran je drugi projektant (Studio Desar, d.o.o. iz
Zagreba s arhitektom Andrijom Rusanom), koji je
izradio idejno rješenje Muzeja policije i nastavlja rad na
glavnome i izvedbenom projektu.
6. STRUČNI RAD
6.3. Revizija građe
828 predmeta
Obavljena je revizija predmeta od inv. br. 601 do 1428.
Završena je revizija muzejskog fundusa započetoga
krajem 2004., koja se sastojala od inventure predmeta,
osnivanja novih zbirki, izmjene naslova i naziva
predmeta, upisivanja podataka koji su nedostajali i
ispisivanja novih listića s nazivima predmeta.
6.5. Posudbe i davanje na uvid
9 posudbi, 1 davanje na uvid
Zastavu SJ Jastrebovi, inv. br. 1370 - Udruza SJ iz
Domovinskog rata, 6. - 14. travnja; tahograf
VDO, tip EFS 414,71, inv. br. 567, Muzej hvarske
baštine, 8.svibnja - 13. lipnja; zastavu
SP-a Delta, inv. br. 1369, zastavu SJ Jastrebovi, inv.
br. 1370, zastavu SJ Orao, inv. br. 1376, zastavu SJ
Grom, inv.br.1368, zastavu SJ Šimini anđeli pakla, inv
br. 1375, zastavu zrakoplovne jedinice MUP-a, inv. br.
1453 - Udruga SP, od 28. travnja do 22. svibnja 2006.;
zastavu USJ Alfa, inv. br. 1378, zastavu SJP Poskoci,
inv. br. 1379, zastavu SJP PU istarska, inv. br. 1374,
zastavu SJP Omege, inv. br. 1377, zastavu SJP Bak,
inv. br. 1373, zastavu SJP Batt, inv. br. 1381, zastavu
policije MUP-a RH, inv.br. 1365, zastavu USJ Barun,
inv. br. 1367, zastavu USP Trenk, inv. br. 1371, zastavu
USPDR Ajkula, inv. br. 1366, zastavu USPDR Zebre,
inv. br. 1380, zastavu SJP Roda, inv. br. 1372, zastavu
SJP Tigrovi, inv. br. 1420, zastavu zrakoplovne jedinice
SP MUP-a RH, inv. br. 1454, ratnu zastavu MUP-a
RH, inv. br. 1310/1-2, zastavu SP Delta, inv. br. 1369,
zastavu SJ Jastrebovi, inv. br. 1370, zastavu SJ Orao,
inv. br. 1376, zastavu SJ Grom, inv. br. 1368, zastavu
SJ Šimini anđeli pakla, inv. br. 1375, zastavu SJ MUPa RH, inv. br. 577, zastavu I. hrvatski redarstvenik, inv.
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br. 1492 - MORH, V.P. 3468, Karlovac, 22. svibnja do
2. lipnja 2006.; zastavu SP Delta, inv. br. 1369, zastavu
SJ Jastrebovi, inv. br. 1370, zastavu USJP Trenk,
inv. br. 1371, zastavu SJ Orao, inv. br. 1376, zastavu
SJP Omege, inv. br. 1377, zastavu SJ Šimini anđeli
pakla, inv. br. 1375, zastavu SJ Poskoci, inv. br. 1379,
zastavu SJ Batt, inv. br. 1381, zastavu SJP MUP-a
RH, inv. br. 577, zastavu SJ Grof, inv. br. 1547 - Udruzi
SP, od 20. do 30. lipnja 2006.; knjigu K. Mikulana
Povijest policije u Hrvatskoj, inv. br. knjižnice 0286,
Ruža Karlović, od 12. do 31. srpnja 2006.; zastavu
SJ Ban, inv. br. 1543, zastavu SJ Rode, inv. br. 1372,
MUP-u, Odjelu za odnose s Vojnim ordinarijatom, 30.
kolovoza do 5. rujna 2006.; zastavu SJ Jastrebovi,
inv. br. 1370 - Udruzi SP, od 8. do 29. rujna 2006.;
zastavu SP Delta, inv. br. 1369, zastavu USJP Trenk,
inv. br. 1371, zastavu SJ Orao, inv. br. 1376, zastavu
SJP Omege, inv. br. 1377, zastavu SJ Poskoci, inv.
br. 1379, zastavu SJ Batt, inv. br. 1381, zastavu USJP
Ajkula, inv. br. 1366, zastavu SJP Barun, inv. br. 1367,
zastavu SJP Orao, inv. br. 1368, zastavu SJP Roda,
inv. br. 1372, zastavu, SJP Bak, inv. br. 1373, zastavu
SJP PU istarske, inv. br. 1374, zastavu USJP Alfa,
inv. br. 1378, zastavu USPDR-a Zebre, inv. br. 1380,
zastavu SJP Tigrovi, inv. br. 1420, zastavu SJP Ban,
inv. br. 1543, zastavu SJP Krpelj, inv. br. 1544, zastavu
SJP Osa, inv. br. 1545, zastavu SJP Ris, inv. br. 1546,
zastavu zrakoplovne jedinice SP MUP-a RH, inv. br.
1454, zastavu SJ Jastrebovi, inv. br. 1370, zastavu
SJP Šimini anđeli pakla, inv. br. 1375 - MUP-u, Odjelu
za odnose s Vojnim ordinarijatom, od 28. rujna do 5.
listopada 2006.; ručna bomba M 52, inv. br. 227 - TV
nova, Zagreb, 8. do 9. studenog 2006.; Hrvoje Jelinić
iz Zagreba dobio je na uvid podatke o Zrakoplovnoj
jedinici MUP-a, 3. srpnja 2006.
6.6.Sudjelovanje na kongresima i seminarima
Sudjelovanje na IV. skupu muzejskih pedagoga, Knin,
12. listopada 2006. (Željko Jamičić)
6.7. Publicistička djelatnost stručnih djelatnika
Muzeološka koncepcija Muzeja policije predstavljena
je 23. svibnja 2006. Povjerenstvu za praćenje rada
Muzeja policije, koje je s njime trebalo upoznati
Hrvatsko muzejsko vijeće (autor Željko Jamičić).
6.8. Stručno usavršavanje
Sudjelovanje na predavanju Politika sakupljanja u
muzejima suvremene umjetnosti,
MDC, 8. svibnja 2006. (Željko Jamičić)
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6.9. Stručna pomoć i konzultacije
Nekoliko je puta zatražena stručna pomoć više
kustosice Vesne Dakić iz matičnog Tehničkog muzeja
radi poslova u informatičkoj bazi podataka.
6.11. Djelovanje u strukovnim društvima
- Članstvo u Hrvatskome muzejskom društvu (Željko
Jamičić)
- Članstvo u međunarodnome policijskom udruženju
IPA Zagreb (Željko Jamičić)
- Članstvo u Udruzi skupljača policijskog znakovlja,
ZZPI Slovenija (Željko Jamičić)
6.12. Informatički poslovi muzeja
Uz 50-postotno sufinanciranje Gradskog ureda za
kulturu, obrazovanje i šport Grada Zagreba, kupljen
je samostojeći informativni kiosk s tzv. touch screeen
ekranom, koji će se koristiti za pružanje osnovnih
informacija o muzeju, muzejskim zbirkama i izlošcima.

9. IZLOŽBENA DJELATNOST

• Izložba povodom Dana muzeja

Dječja knjižnica Marina Držića, Zagreb, 15. svibnja 15. lipnja
Autor stručne koncepcije i postava: Željko Jamičić
Organizator izložbe: Muzej policije u osnutku
Opseg: 5 izložaka, 12 panoa, izlog dužine 15 m
Vrsta: prigodna
Tema: fotografije predmeta iz zbirke kriminalističke
tehnike, prometne tehnike, publikacije MUP-a,
promidžbeni materijali iz nacionalnih programa
sigurnosti pometa na cestama
Korisnici: djeca i građani Trnja

• Izložba likovnih radova djelatnika MUP-a povodom

Uskrsa
Predvorje zgrade MUP-a, Savska cesta 39, Zagreb,
12. travnja - 5. svibnja
Autor stručne koncepcije i postava: Željko Jamičić
Organizator izložbe: Muzej policije u osnutku
Opseg: 39 likovnih radova i jedan kiparski
Vrsta: likovna
Svoje radove izložili su likovni amateri, djelatnici MUPa: Ana Marušić, Blanka Klemar-Prša, Josip Vrbić, Ivica
Ovničević i Stjepan Harjač DI
Korisnici: djelatnici MUP-a, strana izaslanstva i građani

• Izložba povodom Dana policije
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Predvorje zgrade MUP-a, Savska cesta 39, Zagreb,
25. rujna - 8. listopada
Autor stručne koncepcije i postava: Željko Jamičić
Organizator izložbe: Muzej policije u osnutku
Opseg: 106 fotografija na 200 m²
Vrsta: fotografska, informativna
Tema: izložba je bila podijeljena u tri tematske cjeline.
Kako se tijekom godine počeo raditi idejni postav
Muzeja policije, prva se tema odnosila na povijesni
prikaz stogodišnje povijesti kriminalističkih muzeja u
Hrvatskoj, s osvrtom na današnji fundus i djelatnost
Muzeja policije.
Druga je cjelina bila posvećena hrvatskoj policiji i
hrvatskim navijačima na Svjetskom nogometnom
prvenstvu u Njemačkoj 2006., na kojemu je hrvatska
policija prvi put u povijesti (osim u mirovnim misijama)
bila u odorama i s osobnim naoružanjem.
Treću cjelinu činile su fotografije koje su snimili
novinski fotografi, a prikazuju razne rodove policije u
svakodnevnom radu.
Djeci je bio namijenjen dio izložbenog prostora
na kojemu su izlagali svoje igračke s policijskim
oznakama. Svako dijete koje je tijekom izložbe izložilo
svoju igračku bilo je nagrađeno privjeskom za ključeve
sa znakom MUP-a.
Korisnici: djeca predškolske i školske dobi, građani

• Izložba likovnih radova djelatnika MUP-a povodom
božićnih blagdana
Predvorje MUP-a, Savska cesta 39, Zagreb, 20.
prosinca 2006. - 20. siječnja 2007.
Autor postava: Željko Jamičić
Organizatori izložbe: Muzej policije u osnutku
Opseg: 45 slika, 7 skulptura i jedna instalacija na 130 m²
Vrsta: likovna
Svoje slike i skulpture izložili su likovni amateri,
djelatnici MUP-a: Vinko Bakula, Jadranko Mikulić,
Božica Štefanović, Branko Končić, Berislav Mance i
Ivan Šekelja.
Korisnici: djelatnici MUP-a, strana izaslanstva i građani

10. IZDAVAČKA DJELATNOST
10.1. Tiskovine

u boji, dizajn: Vladimir Buzolić Stegú, naklada: 300
kom.

• Izložba povodom božićnih blagdana, format: 14,5

x 21 cm, 8 str., presavijeno, u boji, dizajn: Vladimir
Buzolić Stegú, naklada: 300 kom.

Plakati
- Plakat Izložbe likovnih djelatnika MUP-a povodom
Uskrsa, format: 35x50 cm, u boji, dizajn: Vladimir
Buzolić Stegú, tisak: AKD Zagreb, naklada: 250 kom.
- Plakat Izložbe povodom Dana policije, format: 50 x 70
cm, u boji, dizajn: Vladimir Buzolić Stegú, tisak: AKD
Zagreb, naklada: 350 kom.
- Plakat Izložbe likovnih djelatnika MUP-a povodom
božićnih blagdana, format: 50 x 70 cm, u boji, dizajn:
Vladimir Buzolić Stegú, tisak: AKD Zagreb, naklada:
300 kom.
Pozivnice
- Za Izložbu likovnih radova djelatnika MUP-a povodom
Uskrsa, dizajn: Vladimir Buzolić Stegú, tisak: AKD
Zagreb, naklada: 450 kom.
- Za Izložbu povodom Dana policije, dizajn: Vladimir
Buzolić Stegú, tisak: AKD Zagreb, naklada: 350 kom.
- Za Izložbu povodom božićnih blagdana, dizajn:
Vladimir Buzolić Stegú, tisak: AKD Zagreb, naklada:
300 kom.
10.3. Elektroničke publikacije
Muzej policije dobio je svoj prostor na internetskim
stranicama MUP-a RH. Preko www.mup.hr mogu
se otvoriti stranice Muzeja policije, koje imaju svoje
sadržaje: O nama, Zbirke Muzeja policije, Vijesti iz
Muzeja policije, Pisali su o nama. Stranice se svaka
dva tjedna ažuriraju i obogaćuju novim sadržajima.

11. EDUKATIVNA DJELATNOST
11.1. Vodstva
Na izložbi Iz fundusa Muzeja policije u osnutku u
Zagrebu organizirano održano je 17 vodstava djece
predškolske dobi i osnovnoškolske dobi (Željko Jamičić).

Katalozi

• Izložba likovnih radova djelatnika MUP-a povodom
Uskrsa, format: 11,5 x 911 cm, 8 str., presavijeno,
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12. ODNOSI S JAVNOŠĆU
12.2. Sudjelovanje u televizijskim i radijskim
emisijama
- O otiscima prstiju i Ivanu Vučetiću, HR 1. program,
27. veljače (Željko Jamičić)
- O Muzeju policije, HR Radio Knin, 2. travnja (Željko
Jamičić)

14. UKUPAN BROJ POSJETITELJA
Povremene izložbe (Izložba likovnih radova djelatnika
MUP-a povodom Uskrsa, izložba povodom Dana
policije, Izložba likovnih radova djelatnika MUP-a
povodom božićnih blagdana) posjetilo je, prema
evidenciji, 1.078 posjetitelja.
Procjena posjetitelja na izložbi u Dječjoj knjižnici
Marina Držića: oko 350.

- O izložbi likovnih radova djelatnika MUP-a u povodu
Uskrsa, HTV 1, 12. travnja (Željko Jamičić)
- O izložbi likovnih radova u povodu Uskrsa,
Zagrebački radio, 13. travnja (Željko Jamičić)
- Otvorenje izložbe likovnih radova u povodu Uskrsa
(Željko Jamičić)

15. FINANCIJE
Muzej policije u osnutku u potpunosti se financira iz
proračuna Ministarstva unutarnjih poslova RH.

- Otvorenje izložbe likovnih radova djelatnika MUP-a u
povodu Uskrsa, OTV, 15. travnja (Željko Jamičić)
- Prilog o izložbi likovnih radova djelatnika MUP-a u
povodu Uskrsa, OTV, 21. travnja (Željko Jamičić)
- Izložba likovnih radova djelatnika MUP-a u povodu
Uskrsa, OTV, 26. travnja (Filip Dragović, Željko Jamičić)
- O Muzeju policije, TV Z1, 25. listopada 006. (Željko
Jamičić)
- O Muzeju policije, Radio Sljeme, 13. listopada (Željko
Jamičić)
- O izložbi likovnih radova djelatnika MUP-a u povodu
božićnih blagdana, HTV 2, 20. prosinca (Željko Jamičić)
- O izložbi likovnih radova djelatnika MUP-a u povodu
božićnih blagdana, OTV, 21. prosinca (Željko Jamičić,
Božica Štefanović, Vinko Bakula)
12.3 Predavanja
Održana su 4 popularna predavanja za javnost:
1. u Gradskoj loži u Hvaru, u povodu izložbe Hrvatski
izumitelji, u organizaciji Državnog zavoda za
intelektualno vlasništvo i Muzeja hvarske baštine, 11.
svibnja, naslov predavanja Ivan Vučetić (1858.-1925.)
(Željko Jamičić),
2. u Dječjoj knjižnici Marina Držića u Zagrebu, u
povodu Dana muzeja, 22. svibnja, predavanje o
Muzeju policije (Željko Jamičić),
3.-4. tijekom izložbe u povodu Dana policije održana
su 28. rujna i 5. listopada predavanja o osiguranju
sudionika na Svjetskom nogometnom prvenstvu i o
Zakonu o navijačima (Dubravko Perec, Marijan Jozić).
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