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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
GRAD OMiŠ
GRADSKO VIJEĆE

NACRT

KLASA: 612-03/15-01/02
URBROJ: 2155/01-01-15-9
Omiš, **************** 2015.g.

Na temelju odredbi č1.30. i č1.81. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09,
9/10, 2/13 i 10/13) u svezi s č1.3. i č1.5. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01),
č1.38. - č1.41. Zakona o ustanovama (NN 76/93 i 35/08) te č1.26. i č1.27. Statuta Festivala
dalmatinskih klapa Omiš (Službeni glasnik Grada Omiša 3/97 i 2/12), Gradsko vijeće Grada Omiša na
svojoj ***. sjednici od dana *************2015.g. donosi

RJEŠENJE
o izboru i imenovanju ravnatelja
javne ustanove Festival dalmatinskih klapa Omiš
1. Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Omiša KLASA: 080-02/1501/04 URBROJ: 2155/01-01-15-6/1
od 1.srpnja 2015.g., a prema javnom natječaju objavljenom u
dnevnom listu 24.travnja 2015.g. za ravnatelja javne ustanove Festival dalmatinskih klapa Omiš na
mandat od četiri godine imenuje se:
MIJO STANIĆ, prof. Iz Omiša, Četvrt Ž. Dražojevića kbr. 9., 018 83771924762.
2. Mandat ravnatelja imenovanog
obvezom prethodne primopredaje
dalmatinskih klapa Omiš.

u t.1. ovog Rješenja započinje danom 1,kolovoza 2015.9. s
dužnosti od dosadašnjeg vršitelja dužnosti ravnatelja Festivala

3. Osoba imenovana prema t.1. ovog Rješenja stupa na rad u Festivalu dalmatinskih klapa Omiš na
dan 1.kolovoza 2015.g. temeljem ugovora o radu na kojeg suglasnost u ime osnivača ustanove daje
gradonačelnik Grada Omiša.
4. Dražanu Mladinu, dipl.oecc., iz Omiša, vršitelju dužnosti ravnatelja
Omiš prestaje dužnost dana 31.srpnja 2015.g.

Festivala dalmatinskih

klapa

5. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenom glasniku Grada Omiša
te se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj.
O bra

z lož

e nj e

Gradsko vijeće Grada Omiša je 8.travnja 2015.g. donijelo Zaključak o pokretanju postupka javnog
natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Festivala dalmatinskih klapa Omiš pod klasa:612-03/1501/07 urbroj:2155/01-01-15-2.
Natječajno povjerenstvo je utvrdilo i objavilo tekst javnog natječaja u listu Slobodna Dalmacija dana
24.travnjan 2015.g.
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj istekao je dana 9.svibnja 2015.g.
Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Omiša na svojoj 3.sjednici od 13.svibnja 2015.g.
otvorilo je pristigle prijave i to prijavitelja: Anet Rožić iz Splita, Mije Stanića iz Omiša, Dražana Mladina
iz Omiša, Jure Šabana-Stanića iz Stanića,
Denisa Tafre iz Svinišća i Nene Munitića iz Omiša,.

IRedoslijedom zaprimanja.! Administrativnom provjerom utvrđeno je da su sve prijave pravodobne i
potpune u odnosu na traženo javnim natječajem.
Na 5.sjednici od dana 10.lipnja 2015.g. Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Omiša
proveo je intervjue sa svim prijavljenim kandidatima.
Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Omiša je na svojoj 6.sjednici od dana 1.srpnja
2015.g. nakon provedenog glasovanja javnim izjašnjavanjem svih članova s potrebnom većinom
glasova (četiri glasa "za" i tri glasa "protiv") je između prijavljenih kandidata na javni natječaj utvrdilo
prijedlog osobe za izbor i imenovanje ravnateljem Festivala dalmatinskih klapa Omiš.
Pri tome je utvrđeno da je gosp. Mijo Stanić, prof., iz Omiša, dostavio pravodobnu i potpunu prijavu
koja sadrži: prijavnicu na javni natječaj od 7.svibnja 2015.g.; preslik osobne iskaznice br.111142271
PP Omiš; preslik diplome Umjetničke akademije Split br.1 01/2000 od 20.prosinca 2000.g.; potvrdu
OŠ Josip Pupačić Omiš od 3.rujna 2014.g.; potvrdu HZMO Ispostava Omiš od 30.travnja 2015.g.;
potvrdu Općinskog suda u Splitu br.5651/15-919
od 30.travnja 2015.g.; životopis 13 str.!; prijedlog
programa rada FDK za razdoblje 2016-2019.g. od svibanj 2015.g. 121 str.!; preporuka OŠ Josip
Pupačić od 2.rujna 2014.g.; preporuka Omiš Guitar Fest iz Omiša od 31.listopada 2014.g.; preporuka
KUD Filip Dević iz Splita i preporuka Klape Pasika iz Kostanja .
Prijedlog za imenovanje ravnatelja je Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Omiša
zajedno s natječajnom dokumentacijom dostavio na prethodno mišljenje nadležnom Kulturnom vijeću
pri Ministarstvu kulture. Isto je dostavljeno i na mišljenje Festivalskom vijeću kao stručnom i
umjetničkom tijelu Festivala dalmatinskih klapa Omiš.
Zaključkom Gradskog vijeća Grada Omiša pod KLASA: 612-03/14-01/07
URBROJ: 2155/01-01-14-2
od 15.srpnja 2014.g. za vršitelja dužnosti ravnatelja ustanove do izbora po javnom natječaju
ravnatelja u novom mandatu imenovan je Dražan Mladi, dipl.oecc., kao dotadašnji ravnatelj kojem je
na dan 31.,srpnja 2014.g. isticao mandat. S istim je po zaključku gradonačelnika Grada Omiša pod
KLASA: 612-03/14-01/07
URBROJ: 2155/01-02-14-*3
od 16.srpnja 2014.g. zaključen Ugovor o radu
vršitelja dužnosti ravnatelja Festivala dalmatinskih klapa s rokom tod 1.kolovoza 2014.g. do dana
stupanja na dužnost imenovanog ravnatelja.
Radi kontinuiteta upravljačkih funkcija, tijeka procesa rada, te prava i obveza ustanove nužna je
primopredaja ravnateljske dužnosti.

POUKA O PRAVIMA KANDIDATA:
Osobe koje su podnijele prijave na javni natječaj mogu izvršiti neposredan uvid u natječajne
materijale u Upravnom odjelu za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša, Trg kralja
Tomislava 5.,u Omišu, u uredovno vrijeme.
Protiv ovog Rješenja može se tužbom pokrenuti upravni spor pred nadležnom Upravnom sudu
Republike Hrvatske u roku 30 dana od njegovog primitka.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr. med.

DOSTAVITI:
1. Festival dalmatinskih klapa Omiš, za v.d. ravnatelja, I.Katušića 5., Omiš,
2. Anet Rožić, Sukoišanska 21., Split, ,
3. Mijo Stanić, Dražojevića 9., Omiš,
4. Dražan Mladin, dipl.oec., Dražojevića 2., Omiš
5. Jure Šaban Stanić, Velika Luka 12., Stanići, Omiš,
6. Denis Tafra, Modriš 36., Svinišće,
7. Neno Munitić, Trg I.Raosa 4., Omiš,
8. Ured gradonačelnika Grada Omiša,
9. Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša,
10. Službeni glasnik Grada Omiša,
11. Pismohrana.

REPU8L1KA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
GRAD OMiŠ
GRADSKO VIJEĆE
Odbor za izbor i imenovanje
KLASA: 021-01/15-01/04
URBROJ: 2155/01-01-15-6/1
Omiš, 1.srpnja 2015.g.

Na temelju odredbi čl. 3. i č1.5. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN
96/01), čl. 38. - č1.41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), čl. 26. i č1.27. Statuta
Festivala dalmatinskih klapa Omiš (Službeni glasnik Grada Omiša 3/97 i 2/12), čl. 30., č1.38. i č1.83.
Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša 4/09, 9/10, 2/13 i 10/13) i čl. 33., č1.53. i č1.54.
Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša 6/09), u predmetu
predlaganja osobe za izbor i imenovanje ravnateljem ustanove u kulturi, Odbor za izbor i imenovanje
Gradskog vijeća Grada Omiša na svojoj 6. sjednici od dana 1.srpnja 2015.g. donosi

PRIJEDLOG
1. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Omiša da za ravnatelja javne ustanove Festival dalmatinskih
klapa Omiš po javnom natječaju objavljenom u dnevnom tisku dana 24.travnja 2015.g., izabere i
imenuje na mandat od četiri godine gosp. Miju Stanića, prof., iz Omiša, Ćetvrt Ž. Dražojevića kbr.9.,
01883771924762, te donese Rješenje o izboru i imenovanju ravnatelja Festivala dalmatinskih klapa
Omiš u obliku i sadržaju kakav prileži ovom prijedlogu pod KLASA: 612-03/15-01/02
URBROJ:
2155/01-01-15-9.
2. Ovaj prijedlog kao i prijedlog Rješenja o izboru i imenovanju ravnatelja Festivala dalmatinskih
klapa Omiš upućuje se zajedno s natječajnim materijalom na mišljenje Festivalskom vijeću kao
stručnom tijelu javne ustanove Festival dalmatinskih klapa Omiš te nadležnom kulturnom vijeću pri
Ministarstvu kulture.
3. Za izvjestitelja pred Gradskim vuecem Grada Omiša određuje se Zvonko
predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Omiša.

Močić, dr.med.

Obrazloženje
Uvodno označenim aktima propisano je da predstavničko tijelo Grada Omiša kao osnivača
javne ustanove Festival dalmatinskih klapa Omiš imenuje ravnatelja ove ustanove putem javnog
natječaja, a na prijedlog svog Odbora za izbor i imenovanja, uz pribavljeno mišljenje stručnog
odnosno umjetničkog osoblja te prethodno mišljenje nadležnog kulturnog vijeća.
Gradsko vijeće Grada Omiša je 8.travnja 2015.g. donijelo Zaključak o pokretanju postupka javnog
natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Festivala dalmatinskih klapa Omiš pod klasa:612-03/1501/07 urbroj:2155/01-01-15-2.
Natječajno povjerenstvo je utvrdilo i objavilo tekst javnog natječaja u listu Slobodna Dalmacija dana
24.travnjan 2015.g.
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj istekao je dana 9.svibnja 2015.g.
Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Omiša na svojoj 3.sjednici od 13.svibnja 2015,g,
otvorilo je pristigle prijave i to prijavitelja: Anet Rožić iz Splita, Mije Stanića iz Omiša, Dražana Mladina
iz Omiša, Jure Šabana-Stanića iz Stanića,
Denisa Tafre iz Svinišća i Nene Munitića iz Omiša,.
IRedoslijdom zaprimanja.! Administrativnom provjerom utvrđeno je da su sve prijave pravodobne i
potpune u odnosu na traženo javnim natječajem.
Na 5.sjednici od dana 10.lipnja 2015.g. Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Omiša
proveo je intervjue sa svim prijavljenim kandidatima.

Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Omiša je na svojoj 6.sjednici od dana 1.srpnja
2015.g. nakon provedenog glasovanja javnim izjašnjavanjem svih članova s potrebnom većinom
glasova (četiri glasa "za" i tri glasa "protiv") je između prijavljenih kandidata na javni natječaj utvrdilo
prijedlog osobe za izbor i imenovanje ravnateljem Festivala dalmatinskih klapa Omiš.
Pri tome je utvrđeno da je gosp. Mijo Stanić, prof., iz Omiša, dostavio pravodobnu i potpunu prijavu
koja sadrži:
- prijavnicu na javni natječaj od 7.svibnja 2015.g.; preslik osobne iskaznice br.111142271 PP Omiš;
preslik diplome Umjetničke akademije Split br.1 01/2000 od 20.prosinca 2000.g.; potvrdu OŠ Josip
Pupačić Omiš od 3.rujna 2014.g.; potvrdu HZMO Ispostava Omiš od 30.travnja 2015.g.; potvrdu
Općinskog suda u Splitu br.5651/15-919
od 30.travnja 2015.g.; životopis 13 str.!; prijedlog programa
rada FDK za razdoblje 2016-2019.g. od svibanj 2015.g. 121 str.!; preporuka OŠ Josip Pupačić od
2.rujna 2014.g.; preporuka Omiš Guitar Fest iz Omiša od 31.listopada 2014.g.; preporuka KUD Filip
Dević iz Splita i preporuka Klape Pasi ka iz Kostanja .
S obzirom da predložena osoba ispunjava formalne uvjete tražene javnim natječajem, a
njegove stručne reference i dosadašnje aktivnosti u kulturi imaju osnove za uspješno vođenje javne
ustanove, odlučeno je kao u izreci.

EDSJEDNIK ODBORA
onko Močić, dr.med ..

DOSTAVITI:
1. Gradsko vijeće Grada Omiša, n/r predsjednika,
2. Gradonačelnik Grada Omiša,
3. Ministarstvo kulture, za Kulturno vijeće, Runjaninova 2., Zagreb,
4. Festival dalmatinskih klapa Omiš, Festivalsko vijeće, Omiš,
5. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
GRAD OMiŠ
GRADONAČELNIK
KLASA: 612-03/15-01/02
URBROJ: 2155/01-01-15-12
Omiš, 22.srpnja 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 č1.54. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša
br. 6/09), u svezi čl. 22. i čl. 27. Statuta Festivala dalmatinskih klapa Omiš (Službeni glasnik Grada
Omiša br.3/97 i 2/12) gradonačelnik Grada Omiša donosi

ZAKLJUĆAK
1. Prihvaća se nacrt teksta Rješenja o izboru i imenovanju ravnatelja Festivala dalmatinskih
klapa Omiš kakav prileži ovom zaključku pod KLASA:612-03/15-01/02
URBROJ:2155/01-0115-9 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 pored Zvonka Močića dr.med. kao
predsjednika Odbora za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Omiša određuje se Đeki
Stanić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša.

GRADONAČELNIK
dr.sc. Ivan Kovačić,

DOSTAVITI:
1. Gradsko vijeće Grada Omiša, nlr predsjednika,
2. Ured gradonačelnika Grada Omiša,
3. Pismohrana.

v. r.

