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PREDSJEDNIKU
GRADSKOG VIJEĆA
P A Z I N
PREDMET: Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju
Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu,
- prijedlog, dostavlja se.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. -pročišćeni
tekst) i članka 34. stavka 1. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09. i
4/13.), Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu
upućujem predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina na daljnje postupanje.
Za izvjestioca na Vijeću po Prijedlogu Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Pučkog
otvorenog učilišta u Pazinu određuje se Nevija Srdoč, pročelnica Upravnog odjela za samoupravu,
upravu i društvene djelatnosti.
Gradonačelnik
Grada Pazina
Renato Krulčić,v.r.

PRIJEDLOG 15.7.2014.
Na temelju članka 12. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99. i
35/08.) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09. i 04/13.)
Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj __ srpnja 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu
Članak 1.
U Odluci o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu (Službene novine Grada Pazina“
broj 9/94., 12/95., 2/98., 2/08., 5/08. – pročišćeni tekst i 27/09) u članku 2. stavak 1. mijenja se i

glasi:
„Pučko otvoreno učilište ima sjedište u Pazinu, Šetalište Pazinske gimnazije 1.“
Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:
„Pučko otvoreno učilište u Pazinu obavlja ove djelatnosti:
- Obrazovanje
- Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje, d.n.,
- Pripremanje, izvođenje i prikazivanje vlastitih programa u oblasti kulture
- Djelatnost objekata za kulturne priredbe
- Umjetničko i literarno stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje
- Prikazivanje filmova
- Organiziranje i poticanje, razvijanje i unaprjeđivanje kulturnog, umjetničkog i tehničkog
amaterizma
- Izložbeno – galerijska djelatnost
- Izdavačka i tiskarska djelatnost: umnožavanje snimljenih zapisa
- Izdavanje knjiga
- Izdavanje časopisa i periodičkih publikacija
- Ostala izdavačka djelatnost
- Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, d.n.
- Rekreacijske, kulturne i športske djelatnosti
- Radijska i televizijska djelatnost
- Ostale zabavne djelatnosti
- Ostale zabavne djelatnosti, d.n.
- Izrada, plasman i prodaja suvenira, razglednica, dijapozitiva, fono i video publikacija,
brošura, kataloga, prospekata i drugog propagandnog materijala.
- Računalne i srodne djelatnosti
- Obrada podataka
- Trgovačke djelatnosti
- Restorani
- Barovi
Odluku o promjeni djelatnosti donosi Upravno vijeće Učilišta uz prethodnu suglasnost osnivača.
Članak 3.
Članak 4. mijenja se i glasi:
„Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta obavlja se u podružnici kao ustrojbenoj jedinici.

Podružnica Pučkog otvorenog učilišta je Spomen dom, Pazin, Šetalište Pazinske gimnazije 1.
Unutarnje ustrojstvo, način rada i ostvarivanja djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta pobliže će
se urediti Statutom, Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Pučkog otvorenog učilišta i
drugim internim aktima u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovom Odlukom.“
Članak 4.
U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Pučkim otvorenim učilištem upravlja Upravno vijeće od tri(3) člana, od kojih dvoje (2)
imenuje Gradonačelnik Grada Pazina, a jedan se bira tajnim glasovanjem iz reda djelatnika Pučkog
otvorenog učilišta, u skladu sa Statutom.
Članovi Upravnog vijeća koje imenuje Gradonačelnik moraju imati završen najmanje
preddiplomski sveučilišni, ili stručni studij na kojem se stječe 180 ECTS bodova i ne može biti
djelatnik učilišta.“
Članak 5.
U članku 6. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:
„Ravnatelja imenuje i razrješava Gradsko vijeće Grada Pazina na prijedlog Upravnog vijeća
Pučkog otvorenog učilišta.
Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski
stručni studij društvenog usmjerenja i potrebno radno iskustvo u skladu sa Statutom.“
Članak 6.
Članak 9. mijenja se i glasi:
„Bez suglasnosti Gradonačelnika Grada Pazina Pučko otvoreno učilište ne može steći,
opteretiti ni otuđiti nekretninu ili drugu imovinu čija je vrijednost veća od 100.000,00 kuna (stotisuća
kuna).
Imovinu čija je vrijednost manja od vrijednosti utvrđene stavkom 1. ovoga članka, ravnatelj
može steći, opteretiti ili otuđiti uz suglasnost Upravnog vijeća.
Ravnatelj je, bez suglasnosti Upravnog vijeća, ovlašten izdavati i potpisivati naloge za nabavu
opreme, usluga ili za investicijsko održavanje do vrijednosti od 50.000,00 kuna (pedesettisuća kuna).“
Članak 7.
Ovlašćuje se Ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta da pred nadležnim registarskim sudom
pokrene postupak za izmjenu upisanih podataka u skladu s ovom Odlukom.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.
KLASA:
URBROJ:
Pazin,

OBRAZLOŽENJE
OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE
Donošenjem Zakona o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“ broj 130/11.), prema
odredbama članka 27. stavka 3. i 4. toga Zakona propisano je da su sve plesne i glazbene škole koje
rade u sastavu pučkih otvorenih učilišta dužne uskladiti svoje ustrojstvo, rad i poslovanje, statute i
opće akte s odredbama tog Zakona najkasnije do 31. kolovoza 2014. godine, odnosno da školama koje
djeluju u sastavu pučkih otvorenih učilišta s danom 31. kolovoza 2014. godine prestaje pravo
obavljanja poslova u sastavu pučkih otvorenih učilišta.
Na zahtjev Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin (dalje: Osnovna škola), za prethodnim
pozitivnim mišljenjem za proširenjem djelatnosti Osnovne škole, upućen Ministarstvu znanosti,
obrazovanja i sporta (dalje: Ministarstvo), Ministarstvo je Osnovnoj školi dalo pozitivno mišljenje za
proširenje djelatnosti, osnivanjem glazbenog odjela za izvođenje osnovnoškolskog glazbenog
obrazovanja.
Na temelju navedenog Osnovna glazbena škola prestaje s radom pri Pučkom otvorenom
Učilištu (dalje: Učilište), a Grad Pazin kao osnivač Učilišta pristupio je donošenju Odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu, u skladu sa Zakonom.
RAZLOZI ZA DONOŠENJE OVOG ZAKLJUČKA
Cilj ove Odluke je uskladiti rad i poslovanje Učilišta sa Zakonom o umjetničkom obrazovanju
te omogućiti nastavak provođenja djelatnosti Učilišta u skladu s drugim važećim zakonima i
podzakonskim aktima.

