REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
GRADSKO VIJEĆE

N A C R T

KLASA: 612-03/14-01/07
URBROJ: 2155/01-01-15-23
Omiš, **************2015.g.

Na temelju odredbi čl. 30. Statuta Grada Omiša („Službeni glasnik Grada Omiša“ br. 4/09,
9/10, 2/13 i 10/13) u svezi s čl. 43. st. 1. i čl. 41. st. 3. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" br.
76/93., 29/97. - ispr., 47/99. - ispr. i 35/08) te čl. 27. Statuta Festivala dalmatinskih klapa Omiš
(„Službeni glasnik Grada Omiša“ br. 3/97 i 2/12) Gradsko vijeće Grada Omiša na **. sjednici od
************* 2015.g. donosi
ODLUKU
o poništavanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja
Festivala dalmatinskih klapa Omiš od 31.kolovoza 2014.g.
1. Poništava se Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Festivala dalmatinskih klapa Omiš
objavljen u dnevnom listu "Slobodna Dalmacija", oglasnoj ploči i službenim internetskim stranicama
Grada Omiša od 31.kolovoza 2014. godine.
2. Ova Odluka se nakon stupanja na snagu dostavlja kandidatima na predmetni javni natječaj.
3. Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada Omiša“.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr.med.

DOSTAVITI:
1. Ured gradonačelnika Grada Omiša,
2. Festival dalmatinskih klapa Omiš, I.Katušića 5., Omiš
3. Kandidati na javni natječaj:
- Neno Munitić, Trg I.Raosa 4., Omiš
- Mijo Stanić, Četvrt Ž.Dražojevića 9., Omiš
- Dražan Mladin, Četvrt Ž.Dražojevića 2., Omiš
- Denis Tafra, Vukovarska 2c., Omiš
- Jure Šaban Stanić, Velika Luka 12., Stanići
- Marlon Macanović, Sarajevska 39., Split
- Anet Rožić, Sukoišanska 21., Split
4. Službeni glasnik Grada Omiša,
5. Oglasna ploča i internetske stranice Grada Omiša,
6. Pismohrana /04/.

Obrazloženje
Pravni temelj za donošenje ove Odluke sadržan je u odredbama članka 43. stavak 1. i članka 41.
stavak 3. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" br. 76/93., 29/97. - ispr., 47/99. - ispr. i 35/08.) i
članka 30. Statuta Grada Omiša ("Službeni glasnik Grada Omiša" br. . 4/09, 9/10, 2/13 i 10/13).
Člankom 43. stavak 1. Zakona o ustanovama propisano je da ako se na raspisani natječaj nitko ne
prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran natječaj će se ponoviti ako posebnim
zakonom nije drugačije određeno.
Člankom 41. stavak 3. Zakona o ustanovama propisano je da rok do kojeg se primaju prijave po
natječaju ne može biti kraći od 8 dana od dana objave natječaja, a rok u kojemu se obavještavaju
kandidati o izboru ne može biti dulji od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Člankom 30. Statuta Grada Omiša propisane su ovlasti Gradskog vijeća Grada Omiša.
Člankom 27. Statuta Festivala dalmatinskih klapa Omiš („Službeni glasnik Grada Omiša“ br. 3/97 i
2/12) propisan je postupak imenovanja ravnatelja ustanove.
Kako je mandat ravnatelja istekao dana 31.srpnja 2014.g. , Gradsko vijeće Grada Omiša je pokrenulo
postupak javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Festivala dalmatinskih klapa Omiš na novi
mandat svojim Zaključkom pod klasa:612-03/14-01/07 urbroj:2155/01-01/14-2 od 15.srpnja 2014.g.
Istim zaključkom određen je vršitelj dužnosti ravnatelja Festivala dalmatinskih klapa Omiš u osobi
ranijeg ravnatelja i na krajnji rok do 31.srpnja 2015.g.
Natječajno povjerenstvo je utvrdilo i raspisalo javni natječaj koji je objavljen u dnevnom listu Slobodna
Dalmacija, na oblasnoj ploči i na službenim internetskim stranicama Grada Omiša dana 31.kolovoza
2014.g. Natječaj je bio otvoren 15 dana i istekao je 15.rujna 2014.g. Rok za obavijest kandidatima o
izboru bio je do 30.listopada 2014.g.
Na javni natječaj su se prijavili slijedeći kandidati:
Neno Munitić, mag.art., Mijo Stanić, prof., Dražan Mladin, dipl.oec., Denis Tafra, mag.ing., Jure
Šaban-Stanić, prof., - svi iz Omiša te Marlon Macanović, dipl.iur. i Anet Rožić, dipl.oec. - oboje iz
Splita.
Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Omiša proveo je postupak utvrđivanja prijedloga
osobe za izbor i imenovanje ravnateljem na sjednicama od 3.listopada, 27.listopada, 7.studenog i
14.studenog 2014.g. te na posljednjoj donio potrebni prijedlog pod klasa:080-02/13-01/01 urbroj:
2155/01-01-14-19 kojim se za imenovanje predlaže kandidat Dražan Mladin, dipl.oec. iz Omiša.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Omiša je 30.prosinca 2014.g. podnio zahtjev Ministarstvu kulture
za mišljenje odgovarajućeg kulturnog vijeća.
Ministarstvo do danas nije dostavilo mišljenje kulturnog vijeća.
Rješenjem o istovremenom raspuštanju Gradskog vijeća Grada Omiša i razrješenju gradonačelnika
Grada Omiša i njegovog zamjenika („Narodne novine“ br.8/15) u Gradu Omišu su provedeni
izvanredni izbori. Novi saziv Gradskog vijeća Grada Omiša konstituiran je dana 31.ožujka 2015.g.
Kroz provedbu navedenog natječajnog postupka zbog više izvanrednih okolnosti došlo je do znatnog
proteka vremena odnosno stvaranja većeg vremenskog razdoblja od dana raspisivanja javnog
natječaja pa do dana mogućeg donošenja odluke o izboru. Tako je ujedno došlo i do prekoračenja
propisanog roka za obavijest kandidatima koji za posljedicu nema bitnu povredu postupka radi koje bi
se odluka o izboru mogla obarati, ali ispunjava obilježje prekršaja iz čl.77.st.1.t.4. Zakona o
ustanovama.
Sredstva za provedbu ove Odluke nisu potrebna.
Imajući u vidu sve naprijed navedeno utvrđuje se da je potrebno provedeni natječajni postupak
poništiti Odlukom čije se donošenje predlaže

PREDLAGATELJ:
GRADONAČELNIK
GRADA OMIŠA

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
GRADONAČELNIK
KLASA: 612-03/14-01/07
URBROJ: 2155/01-02-15-22
Omiš, 31.ožujka 2015.g.

Na temelju odredbi čl. 39. Statuta Grada Omiša („Službeni glasnik Grada Omiša“ br. 4/09,
9/10, 2/13 i 10/13) i čl.54. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Omiša („Službeni glasnik Grada
Omiša“ br. 6/09), u svezi s čl. 43. st. 1. i čl. 41. st. 3. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" br.
76/93., 29/97. - ispr., 47/99. - ispr. i 35/08) te čl. 27. Statuta Festivala dalmatinskih klapa Omiš
(„Službeni glasnik Grada Omiša“ br.3/97 i 2/12) gradonačelnik Grada Omiša donosi

ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se nacrt teksta Odluke o poništavanjuJjavnog natječaja za izbor i imenovanje
ravnatelja Festivala dalmatinskih klapa Omiš od 31.kolovoza 2014.g. kakav prileži ovom
zaključku pod KLASA:612-03/14-01/07 URBROJ:2155/01-01-15-23 te se predlaže Gradskom
vijeću Grada Omiša njegovo donošenje u konačnom obliku i sadržaju nakon provedene
rasprave i odlučivanja.
2. Za izvjestitelja pred Gradskim vijećem Grada Omiša određuje se Đeki Stanić, pročelnik
Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša.

GRADONAČELNIK
dr.sc. Ivan Kovačić, v. r.

DOSTAVITI:
1. Gradsko vijeće Grada Omiša, n/r predsjednika,
2. Ured gradonačelnika Grada Omiša,
3. Pismohrana.

