
Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim 
službama („Narodne novine“ broj 128/17, 47/2018, 123/19 i 66/20), članka 29. Granskog 
kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog 
proračuna („Narodne novine“ broj 46/2018), točke II. i III. Odluke o zabrani novog 
zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama („Narodne novine“, broj 70/16, 
50/17, 37/18, 71/18, 91/18 i 33/20), Suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture i 
medija, klasa: 112-01/22-01/0141, urbroj: 532-02-01/1-22-02 od 9. veljače 2022. godine i 
članaka 13., 20., 26. i 30. Statuta Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO 
(pročišćeni tekst) ur.broj: 1774 od 22. studenog 2017. godine i članka 3. Popisa poslova 
radnih mjesta i pregleda koeficijenata složenosti radnih mjesta, Urbroj: 1196 od 3. srpnja 
2014. godine koji je sastavni dio Pravilnika o radu Ansambla LADO urbroj: 159 od 27. 
siječnja 2015. godine, Izmjena Pravilnika o radu urbroj: 998 od 3. lipnja 2016. godine, 
Izmjena Pravilnika o radu urbroj: 2007 od 6. prosinca 2016. godine, Izmjena i dopuna 
Pravilnika o radu urbroj: 2255 od 24. prosinca 2019. godine, Izmjena i dopuna Pravilnika o 
radu urbroj: 511 od 9. ožujka 2020. godine i Izmjena i dopuna Pravilnika o radu i Popisa 
poslova radnih mjesta i pregleda koeficijenata složenosti radnih mjesta urbroj: 1905 od 22. 
prosinca 2020. godine Upravno vijeće Ansambla LADO donosi sljedeću 
 
 

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA 

Jurica Petar Petrač iz Zagreba, Dr. Ante Šercera 62, OIB:92175962828 imenuje se za 

obavljanje poslova radnog mjesta dirigent-glazbeni voditelj Ansambla narodnih plesova i 

pjesama Hrvatske LADO na razdoblje od četiri godine, odnosno počevši od 2. srpnja 2022. 

godine do zaključno 2. srpnja 2026. godine. 

 

Obrazloženje 

Temeljem javnog natječaja objavljenog 2. ožujka 2022. godine u Narodnim novinama broj 

NN 25/22, mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva kulture i medija 

te Ansambla LADO, pristigle su uredne prijave dvojice kandidata, i to Gorana Jerkovića i 

Jurice Petra Petrača. Dana 28. travnja 2022. godine Umjetničko vijeće je u prostorijama 

Ansambla LADO održalo razgovore (intervjue) s kandidatima, nakon kojih je razmatralo 

kvalitete oba kandidata te je zauzelo mišljenje da oba kandidata posjeduju iznimno iskustvo 

u području svojeg rada, odnosno da su oba kvalitetni kandidati za radno mjesto dirigent – 

glazbeni voditelj. 

Razmatrajući kvalitete svakog kandidata pojedinačno te usporedo u njihovoj ukupnosti 

umjetničko vijeće dalo je stručno mišljenje da se kandidat Jurica Petar Petrač istaknuo, kako 

stečenim zvanjem magistra muzike, profesora teorijskih glazbenih predmeta na Muzičkoj 

akademiji u Zagrebu i magistra muzike, dirigenta također na Muzičkoj akademiji u Zagrebu te 

završenim preddiplomskim studijem Etnologije i kulturne antropologije i Povijesti umjetnosti 

na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, dodatno kao područjem bliskim djelatnošću Ansambla 

LADO, ali isto tako i svojim profesionalnim postignućima i prezentacijski u odnosu na 

kandidata Gorana Jerkovića. Navedeni kandidat se, isto tako, istaknuo svojim, već do sada 

ostvarenim, zavidnim iskustvom u dirigentskoj ulozi raznovrsnih i brojnih zborova i većim 

iskustvom u dirigiranju orkestrima. Također, navedeni kandidat bi svojim vokalno 

pedagoškim vještinama iz različitih glazbenih područja mogao doprinijeti kvaliteti vokalnog 

izričaja umjetnika Ansambla LADO.  



Stručno mišljenje Umjetničkog vijeća razmatralo je Upravno vijeće Ansambla LADO na 

sjednici održanoj 3. svibnja 2022. godine te ga je jednoglasno usvojilo, slijedom čega je 

odlučeno kao u izreci. 

Uputa o pravnom lijeku: 

Protiv ove odluke ne postoji mogućnost ulaganja pravnog lijeka. 

         

Predsjednik Upravnog vijeća: 

 

_______________________ 

         Krešimir Dabo 

 
U Zagrebu, 3. svibnja 2022. godine. 
 
Urbroj: 769 
 


