
P R I J E D L O G 
 

 Na temelju članka 38., 39. i 40. Zakona o ustanovama («Narodne 
novine» broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 3. stavka 2. Zakona o 
upravljanju javnim ustanovama u kulturi («Narodne novine» broj 96/01), 
članka 40. Statuta Grada Krka («Službene novine Primorsko-goranske 
županije» broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18) i članka 12. Statuta Centra 
za kulturu Grada Krka, Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj  
_________________ 2019. godine, donijelo je sljedeću    
 
 
 

O  D  L  U  K  U 
o imenovanju ravnateljice 

Centra za kulturu Grada Krka 
 
 
I. 
 

 MAJA PARENTIĆ, dipl. iur., iz Krka, Josipa Pupačića 68, imenuje 
se za ravnateljicu Centra za kulturu Grada Krka, na vrijeme od četiri godine.  
 
 

II. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u 
«Službenim novinama Primorsko-goranske županije». 
 
 
 
KLASA: 025-05/19-01/01 
URBROJ: 2142/01-02/1-19-8 
Krk,  19. ožujka 2019. 
 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA 
 
 
 
                                                                                                 Predsjednik   
                                                                                             Gradskog vijeća   
                                                                                           Marinko Pavlić, v.r. 
                                                                                                                
 
 

 

 

 

 

 



 

O b r a z l o ž e n j e 
 
 

Natječajno povjerenstvo Gradskog vijeća Grada Krka za provedbu Natječaja 
za imenovanje ravnatelja/ice Centra za kulturu Grada Krka objavilo je u 
«Novom listu» dana 17. veljače 2019. godine natječaj za imenovanje 
ravnatelja/ice. Rok za dostavu prijava na natječaj određen je do 25. veljače 
2019. godine. Na natječaj je pristigla jedna prijava i to od kandidatkinje Maje 
Parentić.  
 
Nakon razmatranja cjelokupne natječajne dokumentacije Natječajno 
povjerenstvo odlučilo je da prijava kandidatkinje udovoljava svim formalnim 
uvjetima natječaja te je odlučilo predložiti Maju Parentić za ravnateljicu Centra 
za kulturu Grada Krka. Njezin program sustavno obuhvaća dosadašnje 
djelovanja ustanove s prijedlogom i planom budućih aktivnosti, u skladu sa 
Statutom ustanove. Prijedlog programa potvrđuje njezino veliko iskustvo 
stečeno kroz dugogodišnje djelovanje na području organizacije kulturnih 
događanja na području Grada Krka te dokazuje kompetencije i sposobnosti u 
organiziranju i koordiniranju scenskih, izložbenih i glazbenih programa, 
manifestacija i priredbi te provedbi projekata sufinanciranih nacionalnim i EU 
sredstvima. O navedenom je sastavljen Zapisnik Povjerenstva koji se prilaže 
Prijedlogu odluke.  
 
Prijedlog odluke usvojen je i od strane Odbora za izbor, imenovanja i 
razrješenja Gradskog vijeća Grada Krka što se potvrđuje priloženim 
Zapisnikom sjednice Odbora održane dana _____________ 2019. godine. 
 
Slijedom navedenog, na Kolegiju gradonačelnika održanom 19. ožujka 2019. 
godine utvrđen je Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu 
Grada Krka, te se isti Prijedlog sukladno odredbama uvodnih propisa upućuje 
Gradskom Vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju rasprave i donošenja. 
 

GRADONAČELNIK 
 
 
 
Prilozi: 

- Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Centra za kulturu Grada Krka 
- Prijedlog programa rada i Osvrt na organizaciju i poslovanje Centra za 

kulturu Grada Krka  
- Zapisnik Povjerenstva  
- Zapisnik sa sjednice Odbora za izbor, imenovanje i razrješenja 


