
Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 

47/99, 35/08. i 127/19), članka 3., 6. i 7. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi 

(„Narodne novine“  broj 96/01. i 98/19) i članka 20. Statuta Centra za kulturu „Drago Britvić“ 

(„Službene novine“ Općine Pitomača broj 9/15. i 4/19) Općinsko vijeće Općine Pitomača, na __.  

sjednici održanoj dana __________ 2021. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice  

Centra za kulturu „Drago Britvić“ 

 

 

Članak 1. 

          Ovom Odlukom raspisuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice 

Centra za kulturu „Drago Britvić“ na vrijeme od četiri (4) godine, puno radno vrijeme. 

  

Članak 2. 

         Javni natječaj iz članka 1. ove Odluke traje 8 dana, a objaviti će se u “Narodnim novinama”, 
dnevnom tisku te na oglasnoj ploči i web stranici Općine Pitomača. 
         Postupak otvaranja i razmatranja prispjelih prijava provest će Stručno vijeće Centra za 
kulturu „Drago Britvić“ koji će Općinskom vijeću Općine Pitomača dostaviti natječajnu 
dokumentaciju s utvrđenim prijedlogom za izbor ravnatelja/ravnateljice. 
 

Članak 3. 

         U Javnom natječaju objaviti će se uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, traženi dokazi o 

ispunjavanju uvjeta, vrijeme za koje se imenuje, rok do kojeg se primaju prijave kandidata i rok 

u kojem će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o izboru. 

 

Članak 4. 

 Tekst javnog natječaja iz točke 1. ove Odluke prilaže se istoj i čini njezin sastavni dio. 

 

Članak 5. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim novinama“ 

Općine Pitomača. 

 

 

KLASA:112-03/21-01/ 

URBROJ: 2189/16-21-1 

Pitomača, ___________ 2021. 

 

OPĆINA PITOMAČA 

 OPĆINSKO VJEĆE 

                                                                                                                                                               

PREDSJEDNIK: 

              Rikard Bakan, mag.oec. 

 

 



                           

          Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 

47/99, 35/08. i 127/19), članka 3., 6. i 7. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi 

(„Narodne novine“ broj 96/01. i 98/19) i članka 20. Statuta Centra za kulturu „Drago Britvić“ 

(„Službene novine“ Općine Pitomača broj 9/15 i 4/19) Općinsko vijeće Općine Pitomača raspisuje 

 

JAVNI NATJEČAJ 

ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE  

CENTRA ZA KULTURU „DRAGO BRITVIĆ„ 

 

 

Uvjeti: 

* Za ravnatelja/ravnateljicu Centra za kulturu „Drago Britvić“ može se imenovati osoba koja ima 

visoku stručnu spremu, koja se odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te 

ispunjava ostale uvjete određene posebnim zakonom, aktom o osnivanju ili Statutom. 

 

* Ravnatelja/ravnateljicu imenuje Općinsko vijeće Općine Pitomača na razdoblje od 4 godine na 

puno radno vrijeme na prijedlog Stručnog vijeća Centra. 

 

* U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci kandidata/kandidatkinje (osobno ime, OIB, 

datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela i adresu elektronične pošte). 

 

* Uz prijavu na javni natječaj, kandidati/kandidatkinje obvezni su priložiti: 

1. dokaz o završenoj visokoj stručnoj spremi (preslika diplome), 

2. životopis s opisom dosadašnjeg rada i radnog iskustva, 

3. dokaz o stečenom radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji 

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), 

4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice) ne starije od 30 

dana), 

5. uvjerenje nadležnog Suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak, 

6. prijedlog programa rada sa osobnim viđenjem organizacije i poslovanja Centra za kulturu 

„Drago Britvić“ za naredno četverogodišnje razdoblje. 

Sve tražene dokaze i isprave kandidati/kandidatkinje mogu priložiti u neovjerenoj preslici, 

ali prije izbora kandidata/kandidatkinje, kandidat/kandidatkinja koji se predlaže za izbor i 

imenovanje dužan je predočiti izvornik. 

 

*  Ako se kandidat/kandidatkinja poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom 
zakonu, dužan/dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu 
na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima. 
Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 
101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne 
novine“ broj 121/17. i 98/19) dužni/dužne su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju 
traženih uvjeta iz natječaja te dokaze sukladno članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz 
Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Dokazi za ostvarivanje prava prednosti prilikom 
zapošljavanja objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike 
Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. 
 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


 

* Kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela 
pravodobnu i urednu prijavu na javni natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava 
formalne uvjete javnog natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i 
priloge navedene u javnom natječaju. 
 
* Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 
 
* Pisane prijave s prilozima, navedenim u tekstu javnog natječaja, dostavljaju se poštom u roku  

8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“, bez naznake pošiljatelja na 

omotnici, na adresu: 

CENTAR ZA KULTURU „DRAGO BRITVIĆ“ 

33405 PITOMAČA 

Trg kralja Tomislava 2, 

sa naznakom „Prijava na javni natječaj za izbor ravnatelja/ravnateljice CZK “Drago Britvić“. 

 
* Prijavom na javni natječaj, kandidati/kandidatkinje su izričito suglasni da Centar za kulturu 

„Drago Britvić“ može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog 

postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. 

  
* Kandidati/kandidatkinje koji zadovoljavaju formalne uvjete javnog natječaja bit će obaviješteni 
o terminu razgovora. 
  
* Općina Pitomača zadržava pravo poništiti javni natječaj u svakom trenutku. 
  
* O rezultatima javnog natječaja prijavljeni kandidati/kandidatkinje biti će obaviješteni pisanim 
putem u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. 
  
 

KLASA:112-03/21-01/ 

URBROJ: 2189/16-21-2 

 

               OPĆINA PITOMAČA 

                        OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


