
- P R I J E D L O G – 

 
Na temelju članka 29. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 

1/21. i 4/21), a u svezi s člancima 17. i 28. Statuta Centra za kulturu „Drago Britvić“ od 01. siječnja 
2016. godine, Izmjene i dopune Statuta Centra za kulturu „Drago Britvić“ KLASA: 012-03/19-01/01, 
URBROJ: 2189/16-19-1 od 12. srpnja 2019. godine, Općinsko vijeće Općine Pitomača, na __. 
sjednici, održanoj __________ 2022. godine, daje slijedeći 
 
 
 

Z A K L J U Č A K  
o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu “Drago Britvić” 
 
 

Članak 1. 
Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o  unutarnjem ustrojstvu i 

načinu rada Centra za kulturu “Drago Britvić”, KLASA: 011-01/22-01/03, URBROJ: 2189-16-4-22-1, 
od 29. studenoga 2022. godine, a koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 
 

Članak 2. 
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača.  

 
 
KLASA: 011-01/22-01/05 
URBROJ: 2189-16-22-1 
Pitomača, ______2022. 
 

 
OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
                                                                                                         PREDSJEDNIK: 

Rikard Bakan, mag.oec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                         
Na temelju 37. stavaka 2. Zakona o kulturnim vijećim i financiranju javnih potreba u kulturi  

(„Narodne novine“, broj 83/22), članaka 53. i 54 Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 

29/97, 47/99, 35/08. i 127/19)  i članka 17. Statuta Centra za kulturu “Drago Britivić”  Statuta Centra 

za kulturu „Drago Britvić“ od 01. siječnja 2016. godine, Izmjene i dopune Statuta Centra za kulturu 

„Drago Britivić“ KLASA: 012-03/19-01/01, URBROJ: 2189/16-19-1 od 12. srpnja 2019. godine, uz 

prethodnu suglasnost Općinskog vijeća („Službene novine“ Općine Pitomača, broj __), v.d. ravnatelja 

Centra za kulturu “Drago Britivić”, donio je 

 

P R A V I L N I K 

o Izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

 Centra za kulturu “Drago Britvić” 

 

Članak 1. 

U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu “Drago Britvić”  

KLASA: 003-05/19-01/01, URBROJ: 2189/16-19-3 od 29. svibnja 2019. godine (u daljnjem tekstu: 

Pravilnik) članak 7. mijenja se i glasi: 

 
“Ravnatelja imenuje i razrješuje Općinski načelnik.  
Za ravnatelja može se imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili 

integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s 
njim izjednačen studij, koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te 
ispunjava ostale uvjete sukladno zakonu i ovim Statutom. 

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja objavljenog u “Narodnim novinama” i web 
stranici.  

Javni natječaj za ravnatelja raspisuje i provodi Centar. 
Ne raspiše li Centar javni natječaj iz stavka 2. ovog članka u propisanome roku, javni natječaj 

raspisati će Općinski načelnik. 
Javni natječaj iz stavka 2. ovog članka raspisuje se najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata 

ravnatelja Centra.  
U javnom natječaju objavljuju 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.  

Rok do kojeg se primaju prijave kandidata ne može biti kraći od 30 dana od dana objave 
natječaja, a rok u kojem se kandidati obavještavaju o izboru (ili ne izboru, tj. poništenju natječaja) ne 
može biti dulji od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. 

Uz prijavu za javni natječaj obavezno se prilaže program rada za četverogodišnje razdoblje na 
temelju kojega se imenuje ravnatelj.”.  
 

Članak 2. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objave na Oglasnoj ploči Centra, a objaviti 

će se u “Službenim novinama” Općine Pitomača. 

 

KLASA: 011-01/22-01/ 

URBROJ: 2189-16-4-22-1 

Pitomača, ______  2022. 

 



CENTAR ZA KULTURU 

„DRAGO BRITVIĆ“ 

 

v.d. RAVNATELJA:  

Rajko Stilinović, ing.građ. 

 

 

Pravilnik o Izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu “Drago 

Britvić” objavljen je na oglasnoj ploči Centra dana _____2022. godine te stupa na snagu dana _____ 

2022. godine. 

 

 

 

 

                                                                                                      v.d. RAVNATELJA:  

                                                                                                           Rajko Stilinović, ing.građ. 

 

 

 

 

 

 


