REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 612-03/19-01/04
URBROJ: 2155/01-01-19-3
Omiš,****************2019.g.

N A C R T

Na temelju odredbi čl. 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09, 9/10,
2/13, 10/13, 1/18 i 8/18) u svezi čl. 22. i čl. 27. Statuta Festivala dalmatinskih klapa Omiš (Službeni
glasnik Grada Omiša br.3/97 i 2/12), čl. 37. i čl. 38. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93,
29/97, 47/99 i 35/08) te čl.5. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine br.
96/01), Gradsko vijeće Grada Omiša na **. sjednici od ***************2019.g. donosi
ZAKLJUČAK
o pokretanju postupka javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja
te o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Festivala dalmatinskih klapa Omiš
1. Utvrđuje se da na dan 1.kolovoza 2019.g. Miji Staniću, prof., prestaje dužnost ravnatelja
Festivala dalmatinskih klapa Omiš zbog isteka mandata na koji je izabran i imenovan po
Rješenju Gradskog vijeća Grada Omiša KLASA: 612-03/15-01/02, URBROJ: 2155/01-01-15-9,
od 28.srpnja 2015.g., te se pokreće postupak izbora i imenovanja ravnatelja javne ustanove
Festival dalmatinskih klapa Omiš na novi mandat od četiri godine putem javnog natječaja.
2. Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Festivala dalmatinskih klapa Omiš dužno je
raspisati Natječajno povjerenstvo od tri člana od kojih dva člana imenuje gradonačelnik Grada
Omiša i jednog člana ravnatelj Festivala dalmatinskih klapa Omiš iz reda članova Festivalskog
vijeća. Natječajno povjerenstvo dužno je raspisati javni natječaj objavom u dnevnom tisku
najkasnije 30 dana od prestanka mandata dosadašnjeg ravnatelja Festivala dalmatinskih klapa
Omiš.
3. Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Omiša dužan je utvrditi prijedlog osobe za
izbor i imenovanje ravnateljem Festivala dalmatinskih klapa Omiš između kandidata prijavljenih
na javni natječaj te ga dostaviti Gradskom vijeću Grada Omiša radi odlučivanja najkasnije u roku
45 dana od isteka roka za prijave kandidata na natječaj.
4. Za vršitelja dužnosti ravnatelja javne ustanove Festival dalmatinskih klapa Omiš od dana
2.kolovoza 2019.g. pa do izbora i imenovanja te stupanja na dužnost ravnatelja Festivala
dalmatinskih klapa Omiš u novom mandatu po provedenom javnom natječaju iz t.1. ovog
Zaključka, a najduže na jednu godinu, imenuje se Mijo Stanić, prof. iz Omiša, dosadašnji
ravnatelj ustanove. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Omiša da s vršiteljem dužnosti ravnatelja
u ime i račun Festivala dalmatinskih klapa Omiš zaključi Ugovor o radu vršitelja dužnosti
ravnatelja Festivala dalmatinskih klapa Omiš pod jednakim uvjetima kao iz ugovora zaključenog
dana 1.kolovoza 2015.g., te na rok do prestanka obavljanja funkcije vršitelja dužnosti ravnatelja
javne ustanove. Posebna obveza vršitelja dužnosti ravnatelja je da u navedenom roku provede
aktivnosti na dovršenju poslova natjecateljskog programa 53. Festivala dalmatinskih klapa Omiš
2019.g. i pripremi uvjete za eventualnu primopredaju dužnosti ravnatelja.
5. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenom glasniku Grada
Omiša.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr.med.
DOSTAVITI:
1. Ured gradonačelnika Grada Omiša,
2. Gradsko vijeće Grada Omiša, Odbor za izbor i imenovanja,
3. Festival dalmatinskih klapa Omiš, I.Katušića 5., Omiš,
4. Mijo Stanić, Č.Ž. Dražojevića 9, Omiš,
5. Službeni glasnik Grada Omiša,
6. Pismohrana /04/.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
GRADONAČELNIK
KLASA: 612-03/19-01/04
URBROJ: 2155/01-02-19-1
Omiš, 26.lipnja 2019.g.

Na temelju odredbi čl. 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09, 9/10,
2/13, 10/13, 1/18 i 8/18) i čl.54. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Omiša (Službeni glasnik
Grada Omiša br. 6/09 i 8/18), 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

ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se nacrt teksta Zaključka o pokretanju postupka javnog natječaja za izbor i
imenovanje ravnatelja te o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Festivala
dalmatinskih klapa Omiš kakav prileži ovom zaključku pod KLASA:612-03/19-01/04
URBROJ:2155/01-01-19-3 te se predlaže Gradskom vijeću Grada Omiša nakon provedene
rasprave i odlučivanja njegovo donošenje u konačnom obliku i sadržaju.
2. Za izvjestitelja pred Odborom za izbor i imenovanje i Gradskim vijećem Grada Omiša određuje
se Đeki Stanić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša.

GRADONAČELNIK
Ivo Tomasović, dipl.oec., v. r.

DOSTAVITI:
1. Gradsko vijeće Grada Omiša, n/r predsjednika,
2. Gradsko vijeće Grada Omiša, Odbor za izbor i imenovanje,
3. Ured gradonačelnika Grada Omiša,
4. Festival dalmatinskih klapa Omiš, n/r ravnatelja, I.Katušića 5., Omiš
5. Pismohrana.

Obrazloženje
Grad Omiš je osnivač javne ustanove Festival dalmatinskih klapa Omiš.
Ustanova nema upravno vijeće jer ima manje od pet djelatnika pa poslove upravljanja provodi ravnatelj.
Kao stručno tijelo ustanove postoji Festivalsko vijeće.
Ustanova ima ravnatelja koji se bira i imenuje na mandat od četiri godine.
Gradsko vijeće Grada Omiša je svojim Rješenjem o izboru i imenovanju ravnatelja klasa:612-01/1501/02 urbroj:2155/01-01-15-9 od 28.srpnja 2015.g. te Ugovorom o radu ravnatelja od 1.kolovoza
2015.g. za ravnatelja Festivala dalmatinskih klapa imenovalo Miju Stanića, prof., iz Omiša.
Četverogodišnji mandat i ugovor o radu ravnatelju istječu 1.kolovoza 2019.g.
Izbor i imenovanje ravnatelja javne ustanove provodi se javnim natječajem s objavom u dnevnom tisku.
Javni natječaj raspisuje natječajno povjerenstvo kojeg imenuju ravnatelj i gradonačelnik.
Prijedlog za izbor i imenovanje kandidata umjesto nepostojećeg upravnog vijeća javne ustanove
Gradskom vijeću podnosi njegov Odbor za izbor i imenovanje.
Ustanova u svakom trenutku mora imati ovlaštenu osobu za predstavljanje i zastupanje.
Istekom mandata ili razrješenjem ravnatelja ustanovu vodi vršitelj dužnosti ravnatelja najduže na jednu
godinu.
Javni natječaj se mora raspisati u roku 30 dana od nastupa potrebnih okolnosti.
Dosadašnji ravnatelj ima ugovor o radu na vrijeme svog mandata zbog čega treba njegov radni odnos
u slučaju imenovanja vršiteljem dužnosti ravnatelja dodatno regulirati.
Odbor za izbor i imenovanje Grada Omiša razmatrao je prijedlog i donio mišljenje.
Na predmetnu problematiku odnose se odredbe Zakona o ustanovama, Zakona o upravljanju
ustanovama u kulturi, Zakona o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Statuta
Festivala dalmatinskih klapa Omiš.
Sredstva za provedbu akta osigurana su u gradskom proračunu na stavci R0159.

PREDLAGATELJ:
GRADONAČELNIK
GRADA OMIŠA

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Odbor za izbor i imenovanje
KLASA: 612-03/19-01/04
URBROJ: 2155/01-01-19-2
Omiš, 23.srpnja 2019.g.

Na temelju odredbi čl. 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09, 9/10,
2/13, 10/13, 1/18 i 8/18) i čl.40. i čl.57. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Omiša (Službeni
glasnik Grada Omiša br. 6/09, 2/13 i 8/18), u svezi s odredbama članaka 22. i 27. Statuta Festivala
dalmatinskih klapa Omiš (Službeni glasnik Grada Omiša br.3/97 i 2/12), članaka 37. i 38. Zakona o
ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) te članka 5. Zakona o upravljanju javnim
ustanovama u kulturi (Narodne novine br. 96/01), na prijedlog gradonačelnika Grada Omiša, Odbor za
izbor i imenovanje Grada Omiša na svojoj 13. sjednici od dana 23.srpnja 2019.g. donosi

ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se prijedlog gradonačelnika Grada Omiša i daje se pozitivno mišljenje Gradskom
vijeću Grada Omiša na Zaključak o pokretanju postupka javnog natječaja za izbor i
imenovanje ravnatelja te o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Festivala
dalmatinskih klapa Omiš u obliku i sadržaju kakav prileži pod KLASA: 612-03/19-01/04
URBROJ: 2155/01-01-19-3, a po kojem se za vršitelja dužnosti ustanove imenuje Mijo Stanić,
prof.
2. Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Festivala dalmatinskih klapa Omiš potrebno je
oglasiti osim u dnevnom tisku i na službenim internetskim stranicama Grada Omiša.
3. Za izvjestitelja pred Gradskim vijećem Grada Omiša određuje se predsjednik Odbora za izbor i
imenovanje Grada Omiša.

PREDSJEDNIK
ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJE
Zvonko Močić, dr.med. v.r.

DOSTAVITI:
1. Gradsko vijeće Grada Omiša, n/r predsjednika,
2. Ured gradonačelnika Grada Omiša,
3. Pismohrana /04/.

ZAKON O UPRAVLJANJU JAVNIM USTANOVAMA U KULTURI
Izvod
Članak 1.
(1) Javnim ustanovama u kulturi upravljaju upravna vijeća, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.
(2) Upravna vijeća javnih ustanova u kulturi kojih je osnivač ili vlasnik Republika Hrvatska, imaju sedam članova od kojih
četiri imenuje ministar kulture, a tri biraju stručni djelatnici ustanove, odnosno umjetničko osoblje iz svojih redova, ako
posebnim zakonom nije drugačije određeno.
(3) Upravna vijeća javnih ustanova kojima su osnivači ili vlasnici županije, odnosno Grad Zagreb, gradovi i općine, imaju
tri ili pet članova, od kojih većinu imenuju predstavnička tijela osnivača ili vlasnika iz reda uglednih kulturnih i
umjetničkih djelatnika, a ostale članove iz svojih redova biraju stručni djelatnici tih ustanova, odnosno umjetničko osoblje,
ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.
(4) Sastav i broj članova upravnih vijeća javnih ustanova u kulturi koje imaju više suosnivača ili suvlasnika mora biti
sukladan suosnivačkim, odnosno suvlasničkim udjelima.
Mandat članova upravnih vijeća javnih ustanova u kulturi traje četiri godine.
Članak 3.
(1) Iznimno od odredbe članka 1. stavka 1. ovoga Zakona javnim ustanovama u kulturi koje broje do pet zaposlenih upravlja ravnatelj.
(2) Ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka imenuje predstavničko tijelo osnivača ili vlasnika na temelju javnog natječaja.
(3) Javni natječaj raspisuje natječajno povjerenstvo od tri člana u koje jednog člana imenuje ravnatelj ustanove iz reda
stručnih djelatnika ustanove, a dva člana osnivač ili vlasnik ustanove.
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.
ZAKON O USTANOVAMA
Izvod
3. Ravnatelj
Članak 37.
Voditelj ustanove je ravnatelj, ako zakonom nije drugačije određeno.
Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje ustanove, predstavlja i zastupa ustanovu, poduzima sve pravne radnje u ime i za
račun ustanove, zastupa ustanovu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim
osobama s javnim ovlastima. Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada ustanove.
Ravnatelj ne može bez posebne ovlasti upravnog vijeća ili osnivača ustanove, odnosno organa kojeg je osnivač odredio
nastupati kao druga ugovorna strana i s ustanovom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun
drugih osoba, ili u ime i za račun drugih osoba.
Ravnatelj ustanove može dati punomoć drugoj osobi da zastupa ustanovu u pravnom prometu. Punomoć može dati samo u
granicama svojih ovlasti a daje se sukladno odredbam zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.
Ako se u ustanovi ne osniva upravno vijeće ili drugi kolegijalni organ utvrđen zakonom, ravnatelj ima sva prava iz članka
36. ovoga Zakona, osim ako zakonom nije drugačije određeno.
Ravnatelj vodi stručni rad ustanove i odgovoran je za stručni rad ustanove, ako s obzirom na djelatnost i opseg rada nije
određeno zakonom ili aktom o osnivanju da su poslovodna funkcija i funkcija vođenja stručnog rada ustanove razdvojeni.
Članak 38.
Ravnatelja imenuje i razrješava upravno vijeće, ako posebnim zakonom u smislu članka 35. stavka 1. ovoga Zakona nije
drugačije određeno.

Zakonom ili aktom o osnivanju može se odrediti da ravnatelja javne ustanove imenuje Vlada Republike Hrvatske, nadležno
ministarstvo ili predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.
Članak 39.
Za ravnatelja ustanove može se imenovati osobu koja ispunjava uvjete određene zakonom, aktom o osnivanju i statutom
ustanove.
Mandat ravnatelja je četiri godine ako zakonom, aktom o osnivanju ili statutom ustanove nije drugačije određeno. Ista
osoba može se ponovno imenovati za ravnatelja.
Članak 40.
Ravnatelj ustanove imenuje se na temelju javnog natječaja ,ako zakonom nije drugačije određeno.
Članak 41.
Natječaj za imenovanje ravnatelja ustanove objavljuje se u javnim glasilima. Natječaj za imenovanje ravnatelja javne
ustanove koju osniva Republika Hrvatska objavljuje se i u " Narodnim novinama".
U natječaju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme za koje se imenuje, rok do kojeg s primaju prijave
kandidata i rok u kojemu će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o izboru.
Rok do kojeg se primaju prijave kandidata ne može biti kraći od osam dana od dana objave natječaja, a rok u kojem se
kandidati obavještavaju o izboru ne može biti dulji od četrdeset i pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Članak 42.
Upravno vijeće, odnosno tijelo iz članka 38. stavka 2. ovoga Zakona dužno je u roku određenom u natječaju obavijestiti
svakog prijavljenog kandidata o izboru i dati mu pouku o njegovu pravu da pregleda natječajni materijal i da u roku od
petnaest dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne povrede postupka ili
zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju.
Ako ravnatelja ustanove imenuje tijelo iz članka 38. stavka 2. ovoga Zakona tužbom se pokreće upravni spor pred
Upravnim sudom Republike Hrvatske. U drugim slučajevima o tužbi odlučuje sud nadležan za radne sporove.
Članak 43.
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.
Do imenovanja ravnatelja ustanove na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja ustanove
ali najduže do godinu dana.
Članak 44.
Ravnatelj ustanove može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan.
Upravno vijeće odnosno tijelo iz članka 38. stavk 2. ovoga zakona dužno je razriješiti ravnatelja:
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka
ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima ustanove, ili neosnovano ne izvršava odluke organa ustanove ili
postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči ustanovi veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno
obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti ustanove.
Prije donošenja odluke o razrješenju, ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.
U slučaju razrješenja ravnatelja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a ustanova je dužna raspisati natječaj za
ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.
Članak 45.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu prava, ako smatra da je bio
povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje
propisani odredbom članka 44. stavka 2 ovo ga zakona.
Tužba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se nadležnom sudu u roku od trideset dana od dana primitka odluke o razrješenju
STATUT FESTIVALA DALMATINSKIH KLAPA OMIŠ
Izvod
VII. UPRAVLJANJE USTANOVOM
Članak 22.
Ustanovom upravlja ravnatelj ustanove.
Članak 23.
Ravnatelj ustanove u sklopu svojih upravljačkih dužnosti i ovlaštenja:
1. donosi uz suglasnost osnivača:
- statut ustanove,
- godišnji plan i program ustanove,
- pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ^/ustanove i druge opće akte utvrđene ovim Statutom i
zakonom,
- proračun ustanove i godišnji obračun,
- odluke o prijamu djelatnika;
2. odlučuje uz suglasnost osnivača:
- o stjecanju i opterećivanju nekretnina, ulaganju i nabavi opreme, drugih osnovnih sredstava i imovine, te o prihvaćanju
novčanih opterećenja kroz kreditne obveze ustanove u iznosima većim od novčanih sredstava predviđenih Proračunom
Grada Omiša prema poziciji kojom se financira djelatnost ustanova za odgovarajuće vremensko razdoblje,
- o otuđenju nekretnina bez obzira na vrijednost, a o otuđenju druge imovine ukoliko je ista u vrijednosti većoj od
50.000,00 kn,

- o davanju u zakup objekata i prostora ustanove ili mijenjanje namjene objekata ili prostora,
- o raspodjeli dobiti za obavljanje i razvoj djelatnosti ustanove,
- o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za imenovanje djelatnika ustanove;
3. odlučuje:
- o pojedinačnim pravima djelatnika u drugom stupnju,
- o pitanjima predviđenim općim aktima ustanove,
- o stjecanju i opterećenju imovine (osim nekretnina), te o ulaganjima i nabavi opreme, kao i o nabavi drugih osnovnih
sredstava i imovine čija vrijednost ne prelazi svotu određenu t. 2. al. 1. ovog Članka,
4. predlaže i podnosi osnivaču:
- promjenu naziva i sjedišta ustanove,
- promjenu djelatnosti,
- statusne promjene,
- izvješće o radu ustanove,
- u roku 15 dana od utvrđenja drugog uzastopnog negativnog godišnjeg zaključnog obračuna ustanove odluku o prestanku
rada ustanove,
- predstavke i prijedloge građana o pitanjima od interesa za rad ustanove,
- mjere u cilju ostvarivanja politike poslovanja ustanove,
- planove i osnovne smjernice za rad i poslovanje ustanove.
Ravnatelj razmatra i odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima ustanove.
Članak 24.
Ravnatelj je i stručni voditelj ustanove.
Ravnatelj pored poslova upravljanja ustanovom iz čl. 36. i 37. Zakona o ustanovama još: 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 osnivača, donosi samostalno odluke u svezi s radom i
poslovanjem ustanove iz svog djelokruga, potpisuje akte ustanove, podnosi izvješće osnivaču 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 25.
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 kao i specijalne punomoći u svezi organiziranja poslova manifestacije klapskog
natjecanja ravnatelj je dužan pribaviti suglasnost osnivača.
Članak 26.
Za ravnatelja ustanove može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu te se odlikuje dokazanim stručnim,
radnim i organizacijskim sposobnostima.
Ravnatelja ustanove imenuje i razrješava predstavničko tijelo osnivača, a na prijedlog njegovog Odbora za izbor i
imenovanja te po pribavljenom mišljenju stručnog osoblja ustanove i uz naknadnu potvrdu ministra kulture.
Ravnatelja se imenuje na vrijeme od četiri (4) godine.
Ista osoba može ponovno biti imenovana ravnateljem.
Članak 27.
Ravnatelj se imenuje na temelju raspisanog i provedenog javnog natječaja koji se objavljuje u dnevnom tisku.
"Javni natječaj raspisuje natječajno povjerenstvo od tri člana u koje jednog člana imenuje ravnatelj ustanove
iz reda Festivalskog vijeća, a dva člana osnivač ustanove."
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja traje 15 dana.
Svi pristupnici na javni natječaj se izvještavaju o rezultatu natječaja odnosno o izboru u roku 45 dana od dana istjeka 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 28.
Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih ne bude imenovan ravnateljem ustanove, odnosno ako
se ravnatelj razriješi dužnosti prije isteka mandata, osnivač u roku 30 dana imenuje 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 90 dana.
Članak 29.
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 utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani zakonom.
Članak 30.
U slučaju razrješenja ravnatelja sukladno odredbama prethodnog članka ovog Statuta, osnivač je dužan raspisati javni
natječaj za ravnatelja u roku 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja.
***

Prijedlog teksta natječaja
Na temelju članka 3. stavak 3. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN br. 96/01)
i članka 27. stavak 2. Statuta Festivala dalmatinskih klapa Omiš (Službeni glasnik Grada Omiša br.
3/97 i 2/12), Natječajno povjerenstvo za postupak izbora i imenovanja ravnatelja Festivala dalmatinskih
klapa Omiš raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Festivala dalmatinskih klapa Omiš
Uvjeti:
- završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij kojim je stečena visoka stručna
sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj
djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09,
63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), te
- stručne, radne i organizacijske sposobnost za obavljanje poslova ravnatelja/ice.
Dokazi o ispunjavanju uvjeta koje treba dostaviti uz prijavu:
- dokaz o stečenom obrazovanju (diploma),
- dokaz o stručnim, radnim i organizacijskim sposobnosti za obavljanje poslova ravnatelja/ice
(rješenje o rasporedu, rješenje o imenovanju, ugovor o radu ili potvrda ranijih poslodavaca
koja sadrži podatke o vrsti poslova koje je obavljao/la, stručnoj spremi i struci potrebnoj za
obavljanje tih poslova kao i vremensko razdoblje u kojem je obavljao/la navedene poslove),
- dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje).
Ostali prilozi koje treba dostaviti uz prijavu:
- životopis,
- preslik važeće osobne iskaznice,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni ili istražni postupak (ne
starije od 6 mjeseci),
- četverogodišnji program rada Festivala dalmatinskih klapa Omiš.
Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri (4) godine.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužne su se u prijavi
pozvati na takvo pravo i postupiti sukladno odgovarajućem propisu.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17)
uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze
propisane člankom 103. stavkom 1. istog zakona, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva
hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za
%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i
39/18) ili s člankom 4. i 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92,
77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužan/a
je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu odnosno o utvrđenom
statusu osobe.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog
zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu
na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status
pripadnika/ice nacionalne manjine.
Svi traženi dokumenti mogu biti neovjerene preslike.
Osoba koja bude predložena za izbor i imenovanje, dužna je dostaviti originale ili ovjerene preslike
dokumenata koje je uz prijavu dostavila u neovjerenoj preslici.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Za kandidate/kinje prijavljene na javni natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete provest će se usmeni
razgovor (strukturirani intervju) o čemu će biti obaviješteni/e najkasnije 5 dana prije dana održavanja
usmenog razgovora, putem obavijesti na internetskoj stranici Grada Omiša www.omis.hr. Ako
kandidat/kinja ne pristupi usmenom razgovoru, smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj.
Prijavom na javni natječaj kandidati/kinje su suglasni da voditelj zbirke osobnih podataka može
prikupljati, obrađivati i koristiti njihove osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu
sa zakonskim propisima.

Pisane prijave s traženim dokazima i prilozima dostavljaju se na adresu: Grad Omiš, Trg kralja
Tomislava 5, 21310 Omiš, s naznakom „Natječaj za ravnatelja FDK“.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“.
Obavijest o rezultatima natječaja dostavlja se kandidatima u zakonskom roku.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Natječajno povjerenstvo za postupak izbora i imenovanja
ravnatelja Festivala dalmatinskih klapa Omiš

KLASA: 612-03/19-01/04
URBROJ: 2155/01-02-19-**
Omiš, **************** 2019.g.

PREDSJEDNIK/CA POVJERENSTVA

