
Na temelju 53. i 54. Zakona o ustanovama (“Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 - 
Ispravak, 35/08 i 127/19) i Odluke o osnivanju ustanove za djelatnost iz područja kulturnog i 
umjetničkog stvaralaštva Grada Krka (“Službene novine Primorko-goranske županije“ broj 25/95), a u 
skladu sa Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine“ broj 
83/22), ravnateljica Centra za kulturu Grada Krka Maja Parentić, dana 1.  prosinca 2022. godine, donosi  
 

 

 III. Izmjene i dopune  
Statuta Centra za kulturu Grada Krka 

 
 

Članak 1. 
 
U Statutu Centra za kulturu Grada Krka (osnovni tekst 26. ožujka 2009., I. Izmjena i dopuna  4. 
listopada 2009. i II. Izmjena od 28. siječnja 2020. godine, u daljnjem tekstu: Statut) članak 12. mijenja 
se i glasi: 
 
“Ravnatelja Ustanove imenuje i razrješuje izvršno tijelo Osnivača. 
 Mandat ravnatelja traje četiri (4) godine i ista osoba može biti ponovo izabrana za ravnatelja. 
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje i provodi Ustanova. 
Javni natječaj se raspisuje najkasnije tri (3) mjeseca prije isteka mandata ravnatelja, a rok za 
podnošenje prijava ne može biti kraći od trideset (30) dana. 
Uz prijavu na Javni natječaj obavezno je priložiti program rada za četverogodišnje razdoblje na temelju 
kojeg se imenuje ravnatelj.'' 

 
Članak 2. 

 
Članak 14. mijenja se i  glasi: 
 
''Javni natječaj za imenovanje ravnatelja objavljuje se na internetskoj stranici Osnivača (www.grad-
krk.hr) i u Narodnim novinama. 
Odluku za raspisivanje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Ustanove  donosi Natječajno 
povjerenstvo, koje osniva ravnatelj Ustanove. 
Natječajno povjerenstvo sastoji se od tri (3) člana od kojeg jednog (1) člana imenuje ravnatelj Ustanove 
iz reda stručnih djelatnika Ustanove, a dva (2) člana imenuje izvršno tijelo Osnivača.  
Natječajno povjerenstvo zaprima prijave na natječaj i utvrđuje da li su prijave zaprimljene 
pravovremeno i da li ispunjavaju uvjete iz objavljenog Javnog natječaja. 
Pristigle prijave za koje je utvrđeno da su pravovremene i da ispunjavaju uvjete iz objavljenog Javnog 
natječaja, Natječajno povjerenstvo dostavlja izvršnom tijelu osnivača u postupak imenovanja 
ravnatelja.'' 
 

Članak 3. 
 
Iza članka 14.  dodaje se članak 14.a koji glasi: 
  
''Za ravnatelja Ustanove u kulturi može se imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni 
studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij 
ili s njim izjednačen studij, koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te 
ispunjava ostale uvjete određene posebnim zakonima, aktom o osnivanju ustanove ili njezinim 
statutom.'' 
 



 
Članak 4. 

 
U članku 28., stavak 2.  mijenja se i glasi: 
  
''Za raspolaganje financijskim sredstvima većim od 10.000,00 EUR ravnatelj mora zatražiti prethodnu 
suglasnost Osnivača.'' 
  
 

Članak 5. 
 
Članak 36., mijenja se i glasi:   
 
''Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata ustanove obavlja Služba za normativne poslove u kulturi 
Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. 
Ravnatelj Ustanove u obvezi je u roku od osam (8) dana od dana donošenja Statuta dostaviti isti Službi 
za normativne poslove u kulturi Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.“ 
  
 

Članak 6. 
 
Ove III. Izmjene i dopune  Statuta donijet će se u roku od osam (8) dana od dana donošenja prethodne 
suglasnosti Osnivača kada će se objaviti na oglasnoj ploči. 
III. Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči. 
 
 
 
Krk, 15. prosinca 2022. godine. 
 
 
                                                                                                                      Ravnateljica: 
                                                                                                            Maja Parentić, dipl. iur. 


