
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Točka 11.  

ZAKLJUČAK O IMENOVANJU RAVNATELJA PUČKOG 
OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA - OZALJ  

 
PREDLAGATELJ: Odbor za izbor i imenovanje    

 
IZVJESTITELJ: Josip Broz – predsjednik Odbora za  
                        izbor i imenovanje  
 

 
PRIJEDLOG:  
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KLASA: 612-01/19-01/02 

URBROJ: 2133/05-01-19-4 

Ozalj, 26. lipnja 2019. godine      - p r i j e d l o g -  

 

Na temelju članka 43. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članka 

33. Statuta grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 2/18 – pročišćeni tekst), Gradsko 

vijeće Grada Ozlja na svojoj 18. sjednici održanoj dana 26. lipnja 2019. godine, donijelo je 

Z A K LJ U Č A K 

o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj 

 

I. 

TATJANA BRAJKOVIĆ, profesorica pedagogije i engleskog jezika i književnosti, iz Ozlja, 

Vrhovački Sopot 9, OIB: 21218103070, imenuje se ravnateljem Pučkog otvorenog učilišta 

Katarina Zrinska - Ozalj od dana 01. srpnja 2019. godine, u nepunom radnom vremenu od 

četiri sata dnevno na rok od 4 godine. 

 

II. 

Sa imenovanim ravnateljem sklopit će se ugovor o radu za obavljanje poslova ravnatelja 

Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska - Ozalj. 

III. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku“ Grada 

Ozlja. 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 

Stjepan Zoretić 

 

Dostaviti:        

1. Imenovanoj,       
2. Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska - Ozalj     
3. Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji  
4. „Službeni glasnik“ 
5. Dokumentacija, 
6. Pismohrana 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

 

GRAD OZALJ 

GRADSKO VIJEĆE 
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OBRAZLOŽENJE 

Zvonimir Stepinac, v.d. ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska - Ozalj, dana 07. 

svibnja 2019. godine podnio je Zahtjev za sporazumni raskid ugovora o radu. Dana 14. svibnja 

2019. godine sklopljen je  Sporazum o raskidu ugovora o radu, gdje je utvrđeno da Radniku 

sporazumno prestaje ugovor o radu s danom 31. svibnja 2019. godine. 

Sukladno čl. 38. Zakona o ustanovama (NN /105/97, 5/98, 104/00, 69/09) i čl. 20. Statuta 

Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska Ozalj ravnatelja imenuje i razrješuje Gradsko vijeće 

Grada Ozlja. Ravnatelj se imenuje na temelju javno provedenog natječaja, kojeg raspisuje 

Gradsko vijeće, a postupak provodi Odbor za izbor i imenovanja. Ravnatelj se imenuje na 

vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana ravnateljem. 

Također, člankom 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN /105/97, 5/98, 104/00, 69/09), određeno 

je da se ravnatelj ustanove imenuje na temelju javnog natječaja, a natječaj za ravnatelja 

objavljuje se u javnim glasilima. 

 

U članku 31. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska Ozalj (dalje: Statut) kao i u 

članku 15. Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Pučkog otvorenog učilišta Katarina 

Zrinska Ozalj (dalje: Pravilnik) propisani su uvjeti koje mora ispunjavati ravnatelj, a to su 

sljedeći: 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski sveučilišni 

studij ili specijalistički diplomski studij humanističkog smjera ili visoka stručna sprema sukladno 

propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 

visokom obrazovanju, položen stručni ispit, 5 godina radnog iskustva u struci, odlikuje se 

stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima, te prijedlog programa u mandatnom 

razdoblju. 

 

Na osnovi Zaključka o ponovnom raspisivanju natječaja i imenovanju vršitelja dužnosti 

ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj, KLASA: 612-01/18-

01/05, URBROJ: 2133/05-01-19-3, od dana 29. siječnja 2019.  godine, objavljen je natječaj za 

imenovanje ravnatelja u „Narodnim novinama“ broj 52/2019, na internetskoj stranici Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje i Grada Ozlja www.ozalj.hr dana 22. svibnja 2019. godine i u 

otvorenom roku pristigla je jedna zamolba: zamolba Tatjane Brajković, iz Ozlja, Vrhovački 

Sopot 9, profesorica pedagogije i engleskog jezika i književnosti. 

Dana 18. lipnja 2019. godine Odbor za izbor i imenovanja utvrdio je kako Tatjana Brajković 

ispunjava uvjete propisane člankom 31. Statuta i člankom 15. Pravilnika, ima završen 

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, studij pedagogije i engleskog jezika i književnosti, 

položen stručni ispit, najmanje pet godina radnog iskustva, te je priložila prijedlog programa 

rada u mandatnom razdoblju.  

Nakon razgovora s kandidatkinjom, Odbor za izbor i imenovanje predlaže da se za ravnatelja 

imenuje Tatjana Brajković, iz Ozlja, Vrhovački Sopot 9, te da se sklopi ugovor o radu u 

nepunom radnom vremenu od četiri sata dnevno na rok od 4 godine. 

Obzirom da je Zvonimir Stepinac, v.d. ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska - 

Ozalj, dana 07. svibnja 2019. godine podnio Zahtjev za sporazumni raskid ugovora o radu te 

mu je prestao ugovor o radu s danom 31. svibnja 2019. godine, radi hitnosti i osobito 

opravdanog razloga ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom 

glasniku“ Grada Ozlja. 

Zbog svega navedenog, predlaže se donijeti Zaključak kao u prijedlogu. 


