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Temeljem članka 3. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN br. 
96/01.), članka 10. Statuta Doma kulture Grada Preloga od 24. studenog 2000. 
godine i 27. listopada 2011. godine te članka 36. Statuta Grada Preloga (Službeni 
glasnik Međimurske županije br. 10/09, 26/10, 23/11. i 5/13.) Gradsko vijeće Grada 
Preloga na ___ sjednici održanoj dana _________ godine, donosi 
 
 
 

ODLUKU 
O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA IMENOVANJE 

RAVNATELJA DOMA KULTURE GRADA PRELOGA 
 
 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Doma kulture 
Grada Preloga raspisuje se natječaj za imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada 
Preloga. 
 

Članak 2. 
Natječaj za imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada Preloga raspisuje se zbog 
isteka mandata dosadašnje ravnateljice. 
Sastavni dio ove Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Doma 
kulture Grada Preloga je tekst javnog natječaja koji se nalazi u privitku ove Odluke. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada 
Preloga stupa na snagu danom donošenja.   
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Temeljem članka 3. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN br. 96/01.) 
i članka 10. Statuta Doma kulture Grada Preloga od 24. studenog 2000. godine i 27. 
listopada 2011. godine, Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za imenovanje 
ravnatelja Doma kulture Grada Preloga raspisuje 
 

JAVNI NATJEČAJ 
 

za imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada Preloga 
Uvjeti:  

- preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i  
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno visoka 
stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu 
Zakono o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 

- pet godina radnog iskustva na području kulture, 
- stručne, radne i organizacijske sposobnosti. 

Iznimno, za ravnatelja Doma kulture mogu se imenovati osobe koje, pored uvjeta iz 
stavka 1. ovog članka, nemaju visoku stručnu spremu, ako su istaknuti i priznati 
stručnjaci na području kulture i s najmanje deset godina radnog staža. 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti: 

- životopis  
- dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (domovnica) 
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi 
- dokaz o radnom stažu na području kulture 
- potvrda da nije pokrenut kazneni postupak (ne starija od šest mjeseci). 

Ravnatelja imenuje i razrješava Gradsko vijeće Grada Preloga. 
Mandat ravnatelja je četiri godine. 
Radni odnos ravnatelja zasniva se na nepuno radno vrijeme u trajanju od 20 sati 
tjedno. 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 15 dana 
od dana objave natječaja. 
Prijave se podnose Povjerenstvu za provođenje javnog natječaja za imenovanje 
ravnatelja Doma kulture Grada Preloga, Prelog, Glavna 35, s naznakom "Natječaj za 
ravnatelja Doma kulture Grada Preloga". 
Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati. 
Grad Prelog zadržava pravo poništenja javnog natječaja. 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 
 
                                                                              POVJERENSTVO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

O B R A Z L O Ž E N J E 
 
 
S obzirom da je istekao mandat ravnateljice Doma kulture Grada Preloga a vezano 
uz zakonsku obvezu raspisivanja natječaja za imenovanje ravnatelja Doma kulture 
Grada Preloga, predlaže se Gradskom vijeću donošenje Odluke o raspisivanju 
natječaja Doma kulture Grada Preloga.  
 
 
        Pročelnica: 
 
        Miljenka Radović, mag.iur. 
 

 

 

 

 


