
PRIJEDLOG 
 
Temeljem članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i 
članka 18. točke 2. alineje 1. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić, uz prethodnu suglasnost 
Gradskog vijeća Grada Zaprešića Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić je na sjednici 
održanoj ______2021. godine donijelo  
 
 

ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA 
PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA ZAPREŠIĆ 

 
 

Članak 1. 
U članku 28. stavku 1. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić (dalje u tekstu: POUZ) KLASA: 003-
05/18-01/01, URBROJ: 236/33-89-08-18-01 od 12.2.2018. godine, riječi: „upravnim i drugim državnim 
tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima“ zamjenjuju se riječima: „i ovlaštenim javnopravnim 
tijelima“. 
 

Članak 2. 
Članak 30. mijenja se i glasi: 
„Ravnateljem POUZ-a može se, na temelju predloženoga četverogodišnjeg programa rada, imenovati 
osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni 
studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njime izjednačen studij društvenog, humanističkog 
ili umjetničkog smjera, najmanje pet godina radnog iskustva u nekoj od djelatnosti koju obavlja 
POUZ, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge uvjete 
određene važećim propisima.  
Iznimno, ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima propisane uvjete, za ravnatelja POUZ-a 
može se, na temelju predloženoga četverogodišnjeg programa rada, imenovati osoba koja ima 
završeno obrazovanje propisano stavkom 1. ovoga članka, najmanje jednu godinu radnog iskustva u 
nekoj od djelatnosti koju obavlja POUZ, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima 
te ispunjava druge uvjete propisane statutom.“ 
 

Članak 3. 
Članak 31. mijenja se i glasi: 
„Ravnatelj POUZ-a se imenuje na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine, a ista osoba po isteku 
mandata može biti ponovno imenovana za ravnatelja POUZ-a.“ 
 

Članak 4. 
Članak 32. mijenja se i glasi: 
„Ravnatelj POUZ-a imenuje se na temelju javnog natječaja. 
Odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja donosi Upravno vijeće POUZ-a najkasnije 2 
mjeseca prije isteka mandata postojećeg ravnatelja te sukladno toj odluci raspisuje natječaj. 
Upravno vijeće po provedenom natječaju izabire i predlaže osnivaču osobu za imenovanje 
ravnateljem POUZ-a.“ 
 

Članak 5. 
Članak 33. mijenja se i glasi: 
„Natječaj za imenovanje ravnatelja POUZ-a objavljuje se na mrežnim stranicama POUZ-a, u 
„Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama osnivača. 
U natječaju za imenovanje ravnatelja POUZ-a objavljuju se uvjeti koje mora ispunjavati kandidat za 
ravnatelja, dokumenti koje kandidat mora priložiti kao dokaz ispunjavanja traženih uvjeta i drugi 
traženi dokumenti, vrijeme za koje se imenuje ravnatelj, način na koji se predaju prijave na natječaj, 
adresa na koju se predaju prijave, rok do kojega se primaju prijave kandidata i rok u kojem će 
prijavljeni kandidati biti obaviješteni o izboru ravnatelja. 
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Kandidati za ravnatelja dužni su uz prijavu na natječaj priložiti i svoj program rada za razdoblje na 
koje se imenuje ravnatelj, svoj životopis i dokaz o nekažnjavanju.“ 

Članak 6. 
Članak 34. mijenja se i glasi: 
„Ravnatelja POUZ-a imenuje i razrješuje Gradsko vijeće Grada Zaprešića na prijedlog Upravnog vijeća 
POUZ-a i po pribavljenom mišljenju Stručnog vijeća POUZ-a i Kulturnog vijeća Grada Zaprešića.  
Rješenjem o imenovanju ravnatelja određuje se i vrijeme njegova stupanja na rad.“ 
 

Članak 7. 
Članak 35. mijenja se i glasi: 
„Međusobna prava i obveze ravnatelja i POUZ-a uređuju se ugovorom o radu za položajno radno 
mjesto ravnatelja s punim radnim vremenom, koji u ime POUZ-a sklapa predsjednik Upravnog vijeća.  
Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem POUZ-a, a koja s POUZ-om već ima zaključen ugovor 
o radu na neodređeno vrijeme, taj ugovor o radu mirovat će do prestanka mandata.  
Osoba iz stavka 2. ovog članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je prethodno radila u 
roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u suprotnom joj prestaje radni 
odnos.“  
 

Članak 8. 
Članak 36. mijenja se i glasi: 
„Novi ravnatelj dužnost preuzima prvoga dana po isteku mandata postojećeg ravnatelja. 
Ukoliko novi ravnatelj ne bude izabran do roka iz prethodnog stavka, imenovat će se vršitelj dužnosti 
ravnatelja, ali najduže do godinu dana.“  
 

Članak 9. 
Članak 37. mijenja se i glasi: 
„Ravnatelja POUZ-a u slučaju njegove spriječenosti ili izočnosti kraće od 30 dana zamjenjuje stručni 
suradnik POUZ-a kojega ravnatelj u pisanoj formi za to ovlasti. 
U slučaju izočnosti ravnatelja (zbog iznenadne bolesti, nezgode i sl.) dulje od 30 dana, Upravno vijeće 
imenuje vršitelja dužnosti ravnatelja iz redova stručnih suradnika POUZ-a. 
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja POUZ-a ima sva prava i odgovornosti ravnatelja za vrijeme dok ga 
zamjenjuje.“ 
 

Članak 10. 
Članak 38. mijenja se i glasi: 
„Ravnatelj može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan, ako: 

 ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radu, 

 nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili općim propisima o radu dovode 
do prestanka radnog odnosa, 

 ravnatelj ne postupa sukladno propisima ili općim aktima POUZ-a, ili neosnovano ne 
izvršava odluke tijela POUZ-a ili postupa protivno njima,  

 ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči POUZ-u veću štetu ili 
ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu 
nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti POUZ-a. 

 
Odluku o pokretanju postupka razrješenja ravnatelja donosi Upravno vijeće POUZ-a te sukladno tome 
predlaže Gradskom vijeću Grada Zaprešića donošenje odluke o razrješenju ravnatelja.“ 
 

Članak 11.  
Članak 39. mijenja se i glasi: 
„Ako ravnatelj sam u pisanoj formi zatraži razrješenje, a u mogućnosti je ravnati POUZ-om do 
imenovanja novog ravnatelja, Upravno vijeće će odmah pokrenuti i provesti postupak imenovanja 
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novoga ravnatelja te predložiti Gradskom vijeću Grada Zaprešića osobu za imenovanje novim 
ravnateljem POUZ-a.“ 

 
Članak 12. 

Članak 62. mijenja se i glasi: 
„Opći akti POUZ-a se objavljuju na oglasnoj ploči i/ili mrežnoj stranici POUZ-a. 
Opći akti POUZ-a u pravilu stupaju na snagu osmi dan nakon dana objave na oglasnoj ploči i/ili 
mrežnoj stranici POUZ-a.  
Iznimno, ako je to propisano općim aktom i ako za to postoje opravdani razlozi, opći akti stupaju na 
snagu najranije prvog dana nakon dana objave na oglasnoj ploči i/ili mrežnoj stranici POUZ-a. 
Statut i drugi opći akti POUZ-a ne mogu imati povratno djelovanje.“ 
  

Članak 13. 
Ova Odluka o I. izmjenama i dopunama Statut POUZ-a stupa na snagu osmog dana od dana objave na 
oglasnoj ploči POUZ-a. 
 
KLASA:  
URBROJ: 
Zaprešić,                
                   Predsjednik Upravnog vijeća 
 
 
                        Marko Petreković 
             

                  
 
 
Na ovu Odluku o I. izmjenama i dopunama Statuta Gradsko vijeće Grada Zaprešića dalo je suglasnost 
Zaključkom, KLASA: _____, URBROJ: ________ od _________ 2021. godine. 
 
 
Odluka o I. izmjenama i dopunama Statuta objavljena je na oglasnoj ploči Pučkog otvorenog učilišta 
Zaprešić dana __________ i stupila je na snagu dana __________.  
 
 
                                                                                                        Ravnateljica 
 
 
                                          Maja Mikulić                                


