
                                               - P R I J E D L O G - 
 
Na temelju članka 43. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 

35/08. i 127/19), članka 22. Statuta Centra za kulturu „Drago Britvić“ („Službene novine“ Općine 
Pitomča broj 9/15. i 4/19) te članka 29. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 1/21), Općinsko vijeće na 31. sjednici održanoj dana _________ 2021. godine, 
donijelo je  
 

O  D L U K U  
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja  

Centra za kulturu „Drago Britvić“ 
 

  
1. Rajko Stilinović, ing. iz Pitomače, Ljudevita Gaja 7a, imenuje se vršiteljem dužnosti 

ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“. 
 2. Imenovani će funkciju vršitelja dužnosti ravnatelja obavljati do imenovanja ravnatelja 
Centra za kulturu „Drago Britvić“ na temelju ponovljenog natječaja, a najduže do godinu dana. 
 3. Osnovna prava i obaveze iz radnog odnosa vršitelja dužnosti ravnatelja urediti će se 
posebnom Odlukom Općinskog načelnika. 
 4. Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 
 

O b r a z l o ž e n j e: 
Općina Pitomača dana 18. veljače 2021. godine objavila je javni natječaj za izbor i imenovanje 

ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu „Drago Britvić“ na određeno vrijeme od 4 (četiri) godine u 
„Narodnim novinama“ i dnevnom tisku „Glas Slavonije“. Na raspisani javni natječaj nije pristigla niti 
jedna zamolba. Člankom 43. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj: 76/93, 29/97, 47/99, 
35/08. i 127/19), propisano je da ukoliko se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od 
prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti, a do imenovanja ravnatelja ustanove 
temeljem istoga, imenovati će se vršitelj dužnosti ravnatelja ustanove, ali najduže do godinu dana. 
Temeljem navedenoga i prijedloga Stručnog vijeća Centra za kulturu „Drago Britvić“, Rajko Stilinović, 
ing., imenuje se za vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ do imenovanja 
ravnatelja, a najduže do godinu dana.  Člankom 24. Statuta Centra za kulturu „Drago Britvić“ 
(„Službene novine“ Općine Pitomča broj 9/15. i 4/19) propisano je da zakonski zastupnik Osnivača 
s ravnateljem sklapa ugovor o radu, s kojim će se urediti osnovna prava i obaveze ravnatelja iz 
radnog odnosa. 
 Slijedom navedenoga, riješeno je kao u dispozitivu ove Odluke. 
  
        
KLASA: 112-03/21-01/02 
URBROJ: 2189/16-21-6 
Pitomača, ________ 2021. 

         OPĆINA PITOMAČA 
                       OPĆINSKO VIJEĆE            

             
                                      
               PREDSJEDNIK: 
              Rikard Bakan, mag.oec. 



 

 

 
 
 
 

 


