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CENTAR ZA KULTURU 

JASTREBARSKO 

Dr. Franje Tuđmana 9  

JASTREBARSKO  

 

Z A P I S N I K 

 

Sa 15. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Jastrebarsko, koja je održana 14.04.2016. 

godine u Centru za kulturu Jastrebarsko, dr. Franje Tuđmana 9, Jastrebarsko, s početkom u 

17,30 sati.  

 

Nazočni članovi Upravnog vijeća: Josip Cuković, Ljubica Marković, Zdenka Popović 

Ostali nazočni: Dragica Severinac, djelomično 

 

Predsjednik Upravnog vijeća, Josip Cuković,  pozdravio je prisutne, otvorio sjednicu i 

predložio slijedeći 

D n e v n i    r e d : 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Upravnog vijeća   

2. Otvaranje zamolbi na raspisani natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Centra 

za kulturu  

3. Izbor djelatnika na radno mjesto ravnatelja/ice Centra za kulturu 

4. Pitanja i prijedlozi  

 

Konstatira se da je predloženi dnevni red JEDNOGLASNO prihvaćen.  

 

AD – 1 

Konstatira se da nije bilo primjedbi na zapisnik sa 14. sjednice Upravnog vijeća te se isti 

JEDNOGLASNO usvaja.  

 

AD – 2 

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Centra za kulturu Jastrebarsko objavljen je u „24 

SATA“ dana 23.03.2016. godine. Rok za prijavu na natječaj bio je 8 dana od objave natječaja.  

 

Na natječaj u navedenom roku pristigla je jedna zamolba i to zamolba Dragice Severinac. 

Upravno vijeće otvorilo je i pregledalo zamolbu te je provjerilo traženu dokumentaciju. 

Konstatira se da zamolba zadovoljava sve uvjete iz natječaja te da ima svu potrebnu 

dokumentaciju. 

 

AD - 3  

Nakon obavljenog razgovora sa Dragicom Severinac u kojem je naglasila program rada za 

četverogodišnje razdoblje te nakon kraće diskusije Upravno vijeće donosi slijedeću 

ODLUKU:  

 

Na temelju članka 29. Statuta Centra za kulturu Jastrebarsko Upravno vijeće Centra za kulturu 

Jastrebarsko predlaže Gradskom vijeću grada Jastrebarsko da se za ravnateljicu Centra za 

kulturu Jastrebarsko, na razdoblje od četiri godine, imenuje DRAGICA SEVERINAC iz 

Jastrebarskog, Trg Ljube Babića 19.  

 

Glasanje: JEDNOGLASNO 
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Upravno vijeće je prilikom donošenja navedene odluke uzelo u obzir mišljenje Stručnog 

vijeća Centra za kulturu Jastrebarsko o radu ravnateljice Centra za kulturu u proteklim 

mandatima.  

 

Mišljenje Stručnog vijeća nalazi se u privitku ovog zapisnika. 

 

 

AD – 4 

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo pitanja ni prijedloga 

 

Sjednica je završila u 18,30 sati.  

 

 

 

 

Zapisničar:      Predsjednik Upravnog vijeća: 

 

Zdenka Popović     Josip Cuković, mag. oec. 

 


