Na temelju članka 44. Zakona o ustanovama («Narodne novine», broj 76/93, 29/97,
47/99 i 35/08), članka 25. stavka 5. Zakona o kazalištima («Narodne novine», broj 71/06),
članka 8. stavka 4. Odluke o osnivanju kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku
(«Službeni glasnik Grada Šibenika», broj 5/10) i članka 32. Statuta Grada Šibenika
(«Službeni glasnik Grada Šibenika», broj 8/10), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 16.
sjednici, od 21. prosinca 2010. godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju ravnatelja Hrvatskog narodnog
kazališta u Šibeniku
Dragan Zlatović, dipl.iur. razrješuje se dužnosti ravnatelja Hrvatskog narodnog
kazališta u Šibeniku s danom 31. prosinca 2010. godine.
O b r a z l o ž e nj e
Rješenjem Gradskog vijeća Grada Šibenika, KLASA: 119-02/07-01/17, URBROJ:
2182/01-05/1-07-2 od 18. prosinca 2007. godine Dragan Zlatović, dipl. iur. imenovan je
ravnateljem Šibenskog kazališta na vrijeme od četiri godine.
Dragan Zlatović ja dana 26. studenog 2010. godine podnio Kazališnom vijeću otkaz
ugovora o radu čijim je podnošenjem počeo teći otkazni rok od mjesec dana sukladno odredbi
članka 114. stavka 7. Zakona o radu.
Članak 44. Zakona o ustanovama propisuje da ravnatelj može biti razrješen prije isteka
vremena na koji je imenovan ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili
propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu.
Članak 25. stavak 5. Zakona o kazalištima propisuje da ravnatelja javnog kazališta čiji
je osnivač grad imenuje i razrješava predstavničko tijelo osnivača na prijedlog kazališnog
vijeća.
Članak 8. stavak 4. Odluke o osnivanju kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u
Šibeniku propisuje da ravnatelja imenuje i razrješava predstavničko tijelo osnivača na
prijedlog kazališnog vijeća.
Slijedom navedenog riješeno je kao u izreci.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovog Rješenja može se tužbom pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka Rješenja.
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