REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
GRADSKO VIJEĆE

N A C R T

KLASA: 612-01/15-01/11
URBROJ: 2155/01-01-15-3
Omiš, *************** 2015.g.

Na temelju odredbi čl.30. i čl.81. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09,
9/10, 2/13 i 10/13) u svezi s čl.5. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01), čl.38.
– čl.41. Zakona o ustanovama (NN 76/93 i 35/08) te čl.31. Statuta Centra za kulturu Omiš (Službeni
glasnik Grada Omiša 1/97), Gradsko vijeće Grada Omiša na svojoj ***. sjednici od dana *************
2015.g. donosi
RJEŠENJE
o imenovanju ravnatelja
javne ustanove Centar za kulturu Omiš
1. Na prijedlog Upravnog vijeća Centra za kulturu Omiš KLASA: 612-01/15-05/125 URBROJ:
2155/01-08-01-15-3 od 14.kolovoza 2015.g., a prema javnom natječaju objavljenom u dnevnom listu
8.srpnja 2015.g. za ravnatelja javne ustanove Centar za kulturu Omiš na mandat od četiri godine
imenuje se:
PETAR BULJEVIĆ, prof. Iz Omiša, Cetinska cesta 31A., OIB 74811516987.
2. Mandat ravnatelja imenovanog u t.1. ovog Rješenja započinje slijedeći dan nakon isteka mandata
dosadašnjeg ravnatelja ustanove, s obvezom prethodne primopredaje dužnosti ravnatelja Centra za
kulturu Omiš.
3. Osoba imenovana prema t.1. ovog Rješenja stupa na rad i zaključuje ugovor o radu u Centru za
kulturu Omiš.
4. 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 b r a z l o ž e nj e
Upravno vijeće Centra za kulturu Omiš je 23.lipnja 2015.g. donijelo Odluku o raspisivanju javnog
natječaja za izbor ravnatelja Centra za kulturu Omiš pod klasa: 612-01/15-04/103 urbroj: 2155/01-0801-15-3.
Tekst javnog natječaja objavljen je u listu Slobodna Dalmacija dana 8.srpnja 2015.g.
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj iznosio je 15 dana.
Upravno vijeće Centra za kulturu Omiš je u dvije sjednice i to od 29.srpnja i 3.kolovoza 2015.g.
utvrdilo prihvatljivost prijava i obavilo intervju s kandidatima.
Na sjednici od 14.kolovoza 2015.g.utvrđen je Prijedlog za imenovanje ravnatelja Centra za kulturu
Omiš u novom mandatu.

Prijedlog za imenovanje ravnatelja je Upravno vijeće Centra za kulturu Omiš zajedno s natječajnom
dokumentacijom dostavilo na prethodno mišljenje nadležnom Kulturnom vijeću pri Ministarstvu
kulture. Isto je dostavljeno i na mišljenje Stručnog vijeća Centra za kulturu Omiš.
Stručno vijeće Centra za kulturu Omiš donijelo je svoje mišljenje na sjednici od 17.kolovoza 2015.g.
pod klasa: 612-01/15-04/124 urbroj: 2155/01-08-01-2.
Upravno vijeće Centra za kulturu Omiš je dana 18.kolovoza 2015.g. dostavio Gradu Omišu kao
osnivaču Prijedlog za imenovanje ravnatelja Centra za kulturu Omiš, mišljenje Stručnog vijeća Centra
za kulturu, natječajnu dokumentaciju i prijavu gosp. Petra Buljevića
Postupak je proveden zbog isteka četverogodišnjeg mandata na koji je izabran i imenovan dosadašnji
ravnatelj gos. Denis Tafra. Njegovo imenovanje utvrdio je Gradsko vijeće Grada Omiša rješenjem pod
klasa:612-01/08-01/05 urbroj:2155/01-01-11-25 od 11.kolovoza 2011.g.
Prema odredbama čl.5. Zakona o upravljanju javni ustanovama u kulturi, predstavničko tijelo osnivača
ustanove, na prijedlog Upravnog vijeća i uz mišljenje stručnog tijela donosi odluku o imenovanju
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, kroz uredovno vrijeme, u roku osam dana od primitka predmetnog Rješenja.
Protiv ovog Rješenja može se tužbom pokrenuti upravni spor pred nadležnim Upravnim
sudom Republike Hrvatske u roku 30 dana od njegovog primitka.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr.med.

DOSTAVITI:
1. Centar za kulturu Omiš, Punta 1., Omiš,
2. Centar za kulturu Omiš, Upravno vijeće, n/r predsjednice, Punta 1., Omiš
3. Petar Buljević, prof., Cetinska cesta 32A., Omiš
4. Denis Tafra, mag., Modriš 36., Svinišće,
5. Jure Šaban-Stanić, Velika luka 12., Stanići
6. Mate Beović, Omiš
7. Ured gradonačelnika Grada Omiša,
8. Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša,
9. Službeni glasnik Grada Omiša,
10. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
GRADONAČELNIK
KLASA: 612-01/15-01/11
URBROJ: 2155/01-01-15-2
Omiš, 19.kolovoza 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 čl. 31. Statuta Centra za kulturu Omiš (Službeni glasnik Grada Omiša br 1/97)
gradonačelnik Grada Omiša donosi
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog Upravnog vijeća Centra za kulturu Omiš klasa: 612-01/15-05/125 urbroj:
2155/01-18-01-15-3 od 14.kolovoza 2015.g. i utvrđuje se nacrt teksta Rješenja o
imenovanju ravnatelja Centra za kulturu Omiš kakav prileži ovom zaključku pod
KLASA:612-01/15-01/11 URBROJ:2155/01-01-15-3 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 određuju se Sanja Ilić, prof., predsjednica
Upravnog vijeća Centra za kulturu Omiš i 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. Centar za kulturu Omiš, Upravno vijeće, n/r predsjednice Punta 1., Omiš
4. Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša
5. Pismohrana.

STATUT CENTRA ZA KULTURU OMIŠ
IZVOD
VII. RAVNATELJ USTANOVE
Članak 29.
Voditelj ustanove je ravnatelj.
Ravnatelj je i stručni voditelj ustanove.
Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje ustanove, predstavlja i zastupa ustanovu, poduzima sve pravne radnje u ime i za
račun ustanove, odgovara za zakonitost rada ustanove, predlaže plan i program ustanove, provodi odluke Upravnog vijeća,
donosi samostalno odluke u svezi s radom i poslovanjem ustanove iz svog djelokruga, potpisuje akte ustanove, podnosi
izvješće Upravnom vijeću i drugim nadležnim tijelima o radu i poslovanju ustanove, organizira rad i obavlja raspored
djelatnika na radna mjesta, odobrava službena putovanja i druge izočnosti s rada djelatnika ustanove, osniva stručna tijela
kao pomoćna tijela u radu ustanove, te obavlja i druge
poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima ustanove.
Članak 30.
Ravnatelj u sklopu svojih ovlaštenja može drugoj osobi dati specijalnu ili generalnu punomoć za zastupanje u pravnom
prometu.
Sadržaj i trajanje punomoći određuje ravnatelj pri njenom izdavanju.
O izdavanju generalne punomoći ravnatelj je dužan izvijestiti Upravno vijeće.
Članak 31.
Za ravnatelja ustanove može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu te se odlikuje dokazanim stručnim,
radnim i ogranizacijskim sposobnostima.
Ravnatelja ustanove imenuje i razrješava predstavničko tijelo osnivača na prijedlog Upravnog vijeća ustanove i po
pribavljenom mišljenju stručnog osoblja ustanove, a uz naknadnu potvrdu ministra kulture.
Ravnatelja se imenuje na vrijeme od četiri (4) godine.
Ista osoba može ponovno biti imenovana ravnateljem.
Članak 32.
Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u dnevnom tisku.
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje i provodi Upravno vijeće ustanove uz suglasnost osnivača.
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja traje 15 dana.
Svi pristupnici na javni natječaj se izvještavaju o rezultatu natječaja odnosno o izboru u roku od 30 dana od dana isteka
roka za podnošenje prijavka.
Osoba koja je podnijela prijavak na javni natječaj, može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne povrede postupka
ili poradi toga što imenovana osoba ne ispunjava uvjete objavljene u javnom natječaju.
Članak 33.
Ako se na raspisani javni natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih ne bude imenovan ravnateljem ustanove, odnosno
ako se ravnatelj razriješi dužnosti prije isteka mandata, Gradsko vijeće Grada Omiša u roku 30 dana imenuje na prijedlog
Upravnog vijeća ustanove vršitelja dužnosti ravnatelja i to najdulje na vrijeme propisano zakonom.
Ako se na raspisani javni natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih pristupnika ne bude imenovan ravnateljem,
ustanova je dužna raspisati i provesti novi javni natječaj u roku od 60 dana.
Članak 34.
Ravnatelj ustanove može biti razriješen i prije isteka roka na koji je imenovan kada se utvrdi da ne ispunjava obveze
propisane zakonom i propisima donesenim na temelju zakona, ako sam zatraži razrješenje ili ako nastanu razlozi koji
dovode do prestanka radnog odnosa ravnatelja.
Ako se ravnatelj ne razrješava na vlastiti zahtjev, prije donošenja odluke o razrješenju ravnatelju se mora dati mogućnost
izjašnjavanja o razlozima za razrješenje.
Razriješeni ravnatelj može protiv odluke o razrješenju tražiti sudsku zaštitu svoga prava ako drži da je povrijeđen propisani
postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecali na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani zakonom.
Članak 35.
U slučaju razrješenja ravnatelja sukladno odredbama prethodnog članka ovog Statuta ustanova je dužna raspisati javni
natječaj za ravnatelja u roku 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja.

ZAKON O UPRAVLJANJU JAVIM USTANOVAMA U KULTURI
IZVOD
Članak 5.
(1) Ravnatelje javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač ili vlasnik Republika Hrvatska, imenuje i razrješava ministar
kulture, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.
(2) Ravnatelje javnih ustanova u kulturi kojih su osnivači ili vlasnici županije, odnosno Grad Zagreb, gradovi ili općine,
imenuju i razrješavaju predstavnička tijela osnivača ili vlasnika na prijedlog upravnih vijeća ustanova i po pribavljenom
mišljenju stručnog, odnosno umjetničkog osoblja tih ustanova.
(3) Imenovanje ravnatelja javnih ustanova u kulturi koje imaju više suosnivača ili suvlasnika, a jedan od njih je Republika
Hrvatska, podliježe naknadnoj potvrdi ministra kulture. Ukoliko je Republika Hrvatska većinski vlasnik ili osnivač takve
ustanove, ravnatelja imenuje ministar kulture.
(4) Za imenovanje ravnatelja javne ustanove u kulturi potrebno je prethodno mišljenje nadležnoga kulturnog vijeća.
Članak 6.
(1) Ravnatelji javnih ustanova u kulturi imenuju se na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u dnevnom tisku, ako
posebnim zakonom nije drugačije određeno.
(2) Natječaj za imenovanje ravnatelja javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač Republika Hrvatska, kao i za ravnatelje iz
članka 5. stavka 3. ovoga Zakona, objavljuje se i u »Narodnim novinama«.
(3) Javni natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje i provodi upravno vijeće ustanove.
Članak 7.
(1) Za ravnatelja javnih ustanova u kulturi mogu se imenovati osobe: koje imaju visoku stručnu spremu, položen stručni
ispit ako je propisan za obavljanje djelatnosti ustanove, koje se odlikuju stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima
te ispunjavaju ostale uvjete određene posebnim zakonom, aktom o osnivanju ustanove ili njezinim statutom.
(2) Iznimno, za ravnatelja javnih ustanova u kulturi mogu se imenovati osobe koje, pored uvjeta iz stavka 1. ovoga članka,
nemaju visoku stručnu spremu, ako su istaknuti i priznati stručnjaci na području kulture i s najmanje deset godina radnog
staža.

