
 

 

O  b  r  a  z  l  o  ž  e  n  j  e 
 
 

Zakonom o ustanovama («Narodne novine», broj 76/93, 29/97 – isp. i 
47/99).  propisano je da ravnatelja ustanove imenuje i razrješava upravno 
vijeće  ako zakonom ili aktom o osnivanju nije drugačije određeno. Naime, 
Zakonom ili aktom o osnivanju ustanove može se odrediti da ravnatelja javne 
ustanove imenuje Vlada RH, nadležno ministarstvo ili predstavničko tijelo 
jedinice lokalne samouprave. 

 
Centar za kulturu je Ustanova Grada Krka koja je osnovana 1995. 

godine Odlukom o osnivanju ustanove  za djelatnost  iz područja kulturnog i 
imjetničkog stvaralaštva Grada Krka («Službene novine Primorsko-goranske 
županije» broj 25/95). 

Centar je upisan u registar ustanova Trgovačkog suda u Rijeci na 
temelju Rješenja Tt-96/1603/6 od 03. lipnja 1997. godine; MBS: 0400078543. 
  

Nadalje, odredbama uvodnog Zakona o ustanovama, kao i Zakonom o 
upravljanju javnim ustanovama u kulturi («Narodne novine» broj 96/01)  
propisano je da u javnim ustanovama u kulturi do  pet zaposlenih upravlja 
ravnatelj, čiji mandat traje četiri godine i ista osoba može se ponovo 
imenovati za ravnatelja.  
 

Sukladno navedenom, ravnateljica Centra za kulturu Grada Krka 
obavijestila je  krajem prosinca 2018. godine Grad Krk – osnivača Ustanove 
da joj u ožujku 2019. godine ističe četverogodišnji mandat, te da sukladno 
članku 14. Statuta Centra za kulturu, kao prvi korak u proceduri izbora, 
Gradsko vijeće imenuje Natječajno povjerenstvo (dva člana) za imenovanje 
ravnatelja Ustanove. 
 

U nastavku, daje se Izvadak iz Statuta Centra za kulturu  (članak 14.) 
koji sadrži odredbe o imenovanju natječajnog povjerenstva za imenovanje 
ravnatelja Ustanove. 
______________________________________________________________ 

 
Članak 14. 

Natječaj za imenovanje ravnatelja objavljuje se u dnevnom tisku. 
Odluku o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Ustanove 
donosi natječajno povjerenstvo. 
Natječajno povjerenstvo sastoji se od tri ( 3 ) člana od kojeg jednog ( 1 ) člana 
imenuje ravnatelj Ustanove iz reda stručnih djelatnika, a dva  ( 2 ) člana 
imenuje Gradsko vijeće. 
Natječajno povjerenstvo zaprima prijave na natječaj i utvrđuje dali su prijave 
zaprimljene pravovremeno i dali ispunjavaju uvijete iz objavljenog natječaja. 
Na temelju pristiglih prijava Natječajno povjerenstvo podnosi prijedlog 
Gradskom vijeću Grada Krka za imenovanjem ravnatelja Ustanove. 
______________________________________________________________ 
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Slijedom svega iznesenog, Gradonačelnik Grada Krka je na 
sjednicama Kolegija gradonačelnika, održanim 14. i 21. siječnja 2019. godine, 
nakon razmatranja podneska Centra i radnog prijedloga utvrdio Prijedlog 
Odluke o imenovanju dva člana Natječajnog povjerenstva za imenovanje 
ravnatelja Centra za kulturu, te se isti prijedlog sukladno odredbama Zakona o 
ustanovama, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statuta 
Centra za kulturu i Statuta Grada Krka upućuje  Gradskom vijeću Grada Krka 
na razmatranje u cilju rasprave i donošenja. 
 
 
 
Krk,   siječanj 2019.            
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