


          

PRIJEDLOG: 17. 11. 2015. 

 

 

 Na temelju članka 54. 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., 04/13. i 

23/14.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj __. studenog 2015. godine donijelo je  

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku 

 o izmjenama i dopunama Statuta Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu 

 

 

I. 

 Gradsko vijeće daje prethodnu suglasnost na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu broj KLASA: 003-05/15-01/05, URBROJ: 2163/01-11-15-

1 od 16. studenog 2015. 

 

II. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osam (8) dana od dana objave u Službenim novinama Grada 

Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi. 

 

 
 
KLASA:  

URBROJ:  

Pazin,  

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

 

                Predsjednik  

             Gradskog vijeća 

          Boris Demark, prof. 

 

 

 

 

 

 



 

O B R A Z L O Ž E N J E 

uz Zaključak o davanju prethodne suglasnosti  

na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu 

 

1. Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu na sjednici održanoj dana 31. srpnja 

2014. donijelo je Statut Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu, Klasa: 003-05/14-01/05, Ur.broj: 

2163/01-11-14-01, uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Pazina Klasa: 612-01/14-01/14, 

Ur.broj:2163/01-03-02-14-7, od 24. srpnja 2014. 

 

Prilikom podnošenja prijedloga za upis Statuta u sudski registar, Trgovački sud u Pazinu odbacio je 

prijedlog za upis zbog neusklađenosti Statuta s posebnim zakonima, a sve temeljem čl. 51. st. 1. 

Zakona o sudskom registru (NN 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13 i 

93/14). Iz rješenja o odbacivanju prijedloga za upis proizlazi da bi novi prijedlog za upis, ako bi bio 

dostavljen temeljem izmjena i dopuna Statuta od 31. srpnja 2014., a uz zadržavanje već ranije upisanih 

djelatnosti, također bio odbačen. 

 

Zbog navedenog predlaže se stavljanje izvan snage Statuta od 31. srpnja 2014. i ponovno stupanje na 

snagu Statuta Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu („Službene novine Grada Pazina“ 14/95, 3/98, 

13/08, 06/09-pročišćeni tekst i 23/09), za kojeg se predlože donošenje izmjena i dopuna radi 

usklađenja popisa djelatnosti te usklađenja odredbi koje se tiču već provedenih organizacijskih 

promjena unutar Učilišta koje su izvršene uslijed primjene Zakona o umjetničkom obrazovanju 

(„Narodne novine“ broj 130/11.) – izdvajanje glazbene škole iz sastava Učilišta.  

 

Ovim Izmjenama i dopunama u Statut Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu („Službene novine Grada 

Pazina“ 14/95, 3/98, 13/08, 06/09-pročišćeni tekst, 23/09) ugrađene su sve bitne odredbe koje su se 

nalazile u Statutu Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu („Službene novine Grada Pazina broj 28/2014“), 

a koje ne priječe upis Statuta u sudski registar.    

             

 

2. Daje se prethodna suglasnost na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Pučkog 

otvorenog učilišta u Pazinu u tekstu kako ga je predložilo Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta u 

Pazinu. 

 

 

            3. Cilj ovog Zaključka je omogućiti nastavak djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu u 

skladu sa važećim zakonima i podzakonskim aktima. 

 

 

 

Upravni odjel za samoupravu, 

                    upravu i društvene djelatnosti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prijedlog 16. 11. 2015. 

 

Na temelju čl. 54 Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i čl. 39. 

Statuta Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 14/95, 3/98, 13/08, 

06/09-pročišćeni tekst i 23/09) Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu uz prethodnu 

suglasnost Gradskog vijeća Grada Pazina od __________________ Klasa:__________________, 

Ur.broj:__________________ donijelo je ________________ 

 

 

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA 

PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA U PAZINU 

 

 

Članak 1.  

 

U članku 1. Statuta Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu („Službene novine Grada Pazina“ 

14/95, 3/98, 13/08, 06/09-pročišćeni tekst i 23/09), dodaje se stavak 2. koji glasi: 

„Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje, bez obzira da li se koriste u muškom ili 

ženskom rodu, na jednak način obuhvaćaju i muški i ženski rod.“ 

 

Članak 2. 

 

U članku 2. riječ „ovim“ briše se. 

 

Članak 3. 

 

U članku 3. riječi „trajnu naobrazbu“ zamjenjuju se s riječi „obrazovanje“. 

 

Članak 4. 

 

U članku 4. brišu se riječi „i vlasnik“. 

 

Članak 5. 

 

U članku 6. stavak 2. mijenja se i sada glasi: 

„Skraćeni naziv Učilišta je: UČILIŠTE PAZIN“. 

 

 Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 

 „OIB Učilišta je 58525559545“. 

 

Dosadašnji stavak 4. i 5. postaju stavak 5. i 6. 

 

Članak 6. 

 

U članku 7. stavak 5. briše se, a stavak 6. i 7. postaju stavak 5. i 6. 

 

Članak 7. 

 

U članku 10., stavak 1. riječ „jesu“ zamjenjuje se sa riječi „su“ te se briše tekst:   

- „80.10.2 – Osnovnoškolsko obrazovanje“ 

- „92.5 – Knjižnice, arhivi, muzeji i ost. kult. djel.“ 

-  „92.51.1 – Djelatnost knjižnica“ 

- „92.52.1 – Djelatnost muzeja“ 

-  „92.52.2 – Zaštita kulturne baštine“ 

- „2 * - osnovno glazbeno obrazovanje“, 



a dodaje se tekst: 

- „kupnja i prodaja robe“ 

- „pružanje usluga u trgovini“ 

- „pružanje knjigovodstvenih usluga“. 

 

Članak 8. 

 

Članak 11. mijenja se i sada glasi: 

„Svoju djelatnost Učilište obavlja na osnovi Godišnjeg programa rada. 

Godišnji program rada, ako ovim Statutom nije drugačije određeno, donosi se najkasnije do 

kraja tekuće godine za narednu godinu.“. 

 

Članak 9. 

 

U članku 13. mijenjaju se stavak 1. i 2. i sada glase: 

„Djelatnost Učilišta obavlja se u podružnici kao ustrojbenoj jedinici. 

Podružnica Učilišta je: 

Spomen – dom, Pazin, Šetalište Pazinske gimnazije 1.“ 

 

Članak 10. 

 

Ispred članka 14. naslov „1. Osnovna glazbena škola“ briše se. 

 

Članak 11. 

 

Članak 14. briše se. 

 

Članak 12. 

 

Članak 15. briše se. 

 

Članak 13. 

 

Članak 16. briše se. 

 

Članak 14. 

 

Članak 17. briše se. 

 

Članak 15. 

 

Ispred članka 18. naslov „2. Spomen – dom“ mijenja se i glasi: „Spomen dom“. 

 

Članak 16. 

 

U članku 19., stavak 1. riječ „jesu“ zamjenjuje se sa riječi „su“ te se briše tekst:  

- „92.5 – Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti“ 

- „92.51.1 – Djelatnosti knjižnica“, 

a dodaje se tekst: 

- „kupnja i prodaja robe“ 

- „pružanje usluga u trgovini“ 

- „knjigovodstvene usluge“. 

 

   

 



Članak 17. 

  

U članku 26. stavak 1. riječi „izvršitelja“ i „djelatnika“ zamjenjuju se riječju „radnika“, a iza 

riječi „unutarnjem“ riječ „redu“ se zamjenjuje riječju „ustrojstvu“. 

U stavku 2. riječi „plaće i naknade plaća“ brišu se. 

U stavku 3. riječ „podružnicama“ zamjenjuje se sa riječi „podružnici“, a riječi „otključavanja i 

zaključavanja“ zamjenjuju se riječima „otvaranja i zatvaranja“. 

 

Članak 18. 

Članak 27. mijenja se i sada glasi:  

 „Organi Učilišta su Upravno vijeće i Ravnatelj.“ 

 

Članak 19. 

 

Članak 28. mijenja se i sada glasi: 

„Upravno vijeće je kolegijalno tijelo koje upravlja Učilištem. 

Upravno vijeće ima tri (3) člana, od kojih dva (2) imenuje Gradonačelnik Grada Pazina, a 

jedan (1) se bira tajnim glasovanjem iz reda radnika Učilišta. 

Za člana Upravnog vijeća iz redova radnika Učilišta glasuju radnici Učilišta prema glasačkom 

spisku. 

Glasovanje za izbor članova Upravnog vijeća obavlja se zaokruživanjem rednog broja ispred 

imena i prezimena kandidata na glasačkom listiću. 

Za člana Upravnog vijeća izabran je kandidat koji je dobio veći broj glasova. 

Ako su dva kandidata za člana Upravnog vijeća, s najvećim brojem glasova, dobila jednak 

broj glasova, za te će se kandidate ponoviti glasovanje putem novih glasačkih listića, a izabran će biti 

onaj kandidat koji u ponovljenom glasovanju dobije veći broj glasova. 

Glasovanje za izbor člana Upravnog vijeća iz reda radnika Učilišta organizira i provodi 

Komisija za provođenje izbora koja ima predsjednika i dva (2) člana. 

Komisiju za provođenje izbora imenuje Upravno vijeće. 

O rezultatima glasovanja Komisija za provođenje izbora sastavlja zapisnik koji potpisuju 

predsjednik i članovi Komisije. 

Zapisnik o rezultatima glasovanja predsjednik Komisije dostavlja Upravnom vijeću najkasnije 

idući radni dan nakon izbora, a ono odmah po primitku, a najkasnije idući radni dan o izboru članova 

Upravnog vijeća iz reda djelatnika Učilišta, pismeno izvještava Gradsko vijeće Grada Pazina. 

Ukoliko Gradsko vijeće Grada Pazina utvrdi da je u postupku izbora u smislu ovog članka bilo 

nepravilnosti može u roku od 30 dana računajući od zaprimanja pisanog izvještaja, zatražiti 

ponavljanje izbornog postupka. 

Članovi Upravnog vijeća koje imenuje Gradonačelnik Grada Pazina trebaju imati završen 

najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS 

bodova i ne mogu biti djelatnici Učilišta.“ 

 

Članak 20. 

 

U članku 34. stavak 2. mijenja se i sada glasi: 

„Postupak za razrješenje ili opoziv člana Upravnog vijeća pokreće Upravno vijeće ili tijelo 

koje ga je imenovalo, a odluku o razrješenju ili opozivu člana Upravnog vijeća donosi: 1) 

Gradonačelnik Grada Pazina za člana Upravnog vijeća kojeg je on imenovao, 2) Upravno vijeće za 

člana kojeg su izabrali radnici Učilišta. 

 

Članak 21. 

 

U članku 35. stavak 1. riječi „Gradsko vijeće“ zamjenjuje se riječju „Gradonačelnika“. 

 

 

 



Članak 22. 

 

U članku 37. stavak 4. mijenja se i sada glasi: 

„Sjednice Upravnog vijeća sazivaju se prema potrebi, a obavezno ako to zatraži Gradsko 

vijeće ili Gradonačelnik Grada Pazina, natpolovična većina članova Upravnog vijeća ili ravnatelj.“ 

 

Članak 23. 

 

U članku 39. stavak 1. točke 5) i 6) mijenjaju se i sada glase: 

„5) donosi Prijedlog financijskog plana i Financijski plan Učilišta te Plan nabave,  

6) na prijedlog ravnatelja donosi Godišnji izvještaj o radu Učilišta i o ostvarivanju programa, s 

izvještajem o izvršenju financijskog plana Učilišta i Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog 

plana Učilišta.“ 

 

Članak 24. 

 

U članku 42. stavak 2. iza riječi „ dvije“ dodaje se „(2)“. 

 

Članak 25. 

 

Članak 44. mijenja se i sada glasi: 

„Za ravnatelja Učilišta može se imenovati osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski 

stručni studij društvenog usmjerenja, stručne, radne i organizacijske sposobnosti s najmanje pet (5) 

godina radnog iskustva u struci.“ 

 

Članak 26. 

 

Članak 47. mijenja se i sada glasi: 

„Nakon isteka roka za primanje Prijava kandidata za imenovanje ravnatelja, Upravno vijeće 

pregledava Prijave i ostalu natječajnu dokumentaciju, utvrđuje da li su Prijave prispjele u objavljenom 

roku i da li kandidati ispunjavaju Natječajem objavljene uvjete te sastavlja prijedlog imenovanja 

ravnatelja. 

Utvrđeni prijedlog za imenovanje ravnatelja, zapisnik o radu Upravnog vijeća i ostalu 

natječajnu dokumentaciju, Upravno vijeće, najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana isteka roka 

za podnošenje Prijava na natječaj, dostavlja Gradskom vijeću Grada Pazina radi donošenja Rješenja o 

imenovanju ravnatelja.“ 

 

Članak 27. 

 

U članku 48. brojka „4“ zamjenjuje se brojkom „2“. 

 

Članak 28. 

 

U članku 51. riječi „i članak 49.“ brišu se. 

 

Članak 29. 

 

Članak 52. mijenja se i sada glasi: 

„Ako zakonom, aktom o osnivanju Učilišta i ovim Statutom nije drugačije određeno, ravnatelj 

Učilišta, u okviru svojih prava, obveza, ovlaštenja i djelokruga: 1) organizira i vodi rad i poslovanje 

Učilišta, 2) predstavlja i zastupa Učilište, 3) poduzima pravne radnje u ime i račun Učilišta, 4) zastupa 

Učilište pred pravnim osobama s javnim ovlaštenjima i pred jedinicama lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, 5) osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa i odgovara za zakonitost 

rada Učilišta, 6) predlaže Upravnom vijeću donošenje općih akata, Plana i programa razvoja, 



Godišnjeg programa rada, Prijedloga financijskog plana i Financijskog plana Učilišta, Godišnjeg 

izvještaja o radu s izvještajem o izvršenju financijskog plana Učilišta, Polugodišnjeg izvještaja o 

izvršenju financijskog plana Učilišta, Plana nabave i drugih akata Učilišta, te osigurava njihovo 

izvršavanje i provođenje, 7) sudjeluje u radu Upravnog vijeća u skladu s ovim Statutom, 8) predlaže 

unutarnje ustrojstvo i način rada Učilišta i podružnice, 9) obustavlja od izvršenja odluke i zaključke 

Upravnog vijeća, ako ocijeni da su protivne zakonu, drugom propisu, aktu o osnivanju Učilišta, ovom 

Statutu ili općim aktima, 10) sklapa ugovore o radu, 11) izdaje naloge djelatnicima Učilišta u vezi s 

izvršavanjem određenih poslova i zadaća u skladu s općim aktima, 12) osigurava uvjete za rad i 

predlaže donošenje odluka iz djelokruga Upravnog vijeća, 13) podnosi Prijedlog financijskog plana i 

Financijski plan Učilišta, Godišnji izvještaj o radu s izvještajem o izvršenju financijskog plana Učilišta 

i Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Učilišta Osnivaču, 14) donosi opće akte iz svoje 

nadležnosti, rješava pitanja iz radnih odnosa u prvom stupnju u skladu s općim aktima te obavlja druge 

poslove utvrđene ovim Statutom i općim aktima Učilišta.“ 

 

Članak 30. 

 

Članak 55. mijenja se i sada glasi: 

 

„U slučaju spriječenosti ili odsutnosti ravnatelja, zamjenjuje ga radnik Učilišta kojeg ravnatelj, 

ovlasti o čemu donosi Rješenje. 

Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava, obveze i ovlasti utvrđene Rješenjem iz stavka 1. 

ovog članka. 

Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ne smije biti član Upravnog vijeća.“ 

 

Članak 31. 

 

Članak 56. mijenja se i sada glasi: 

„U slučajevima i po postupku utvrđenim zakonom, Gradsko vijeće Grada Pazina može 

razriješiti ravnatelja prije isteka roka na koji je imenovan. Ravnatelj tada ima prava utvrđena Zakonom 

o ustanovama“. 

 

Članak 32. 

 

Iza članka 56. naslov „3. Stručno vijeće Učilišta“ briše se. 

 

Članak 33. 

 

Članak 57. briše se. 

 

Članak 34. 

 

Članak 58. briše se. 

 

Članak 35. 

 

Članak 58. a briše se. 

 

Članak 36. 

 

Članak 58. b briše se. 

 

Članak 37. 

 

Članak 58. c briše se. 

 



Članak 38. 

 

U članku 59. stavak 1. iza riječi lokalne dodaju se riječi „i područne (regionalne)“, a riječ 

„uprave“ briše se. 

 

Članak 39. 

 

Članak 61. mijenja se i sada glasi: 

„Financijsko poslovanje Učilište vodi sukladno zakonu i drugim propisima te u skladu s općim 

aktom Učilišta. 

Učilište je proračunski korisnik i primjenjuje sustav proračunskog računovodstva. 

Učilište donosi Financijski plan za naredno trogodišnje razdoblje, do kraja tekuće godine i to u 

roku koji omogućuje primjenu Financijskog plana s 1. siječnja naredne proračunske godine.  

Financijski plan mora biti usklađen s proračunom Osnivača i drugim proračunima iz kojih se 

financiraju njegovi rashodi. 

Ako se Financijski plan ne donese u propisanom roku, donosi se Privremeni financijski plan 

najduže za razdoblje od tri mjeseca.  

Nalogodavac i odgovorna osoba za zakonito i pravilno donošenje i izvršavanje Financijskog 

plana je Ravnatelj.“ 

 

Članak 40. 

 

Članak 62. mijenja se i sada glasi:  

„Učilište sastavlja, predaje i objavljuje  financijske izvještaje sukladno propisima o 

financijskim izvještavanju u proračunskom računovodstvu. 

Učilište sastavlja i dostavlja Gradonačelniku do kraja srpnja Polugodišnji izvještaj o izvršenju 

financijskog plana Muzeja za tekuću godinu. 

Godišnji izvještaj o radu s izvještajem o izvršenju financijskog plana Učilišta za prethodnu 

godinu, Učilište sastavlja i dostavlja Osnivaču najkasnije do kraja veljače tekuće godine.“ 

 

Članak 41. 

 

Članak 63. mijenja se i sada glasi: 

„Ravnatelj Učilišta odgovoran je za razvoj učinkovitog i djelotvornog sustava unutarnjih 

kontrola unutar institucije, te treba osigurati kontinuirano praćenje sustava unutarnjih kontrola u svrhu 

procjenjivanja učinkovitosti i djelotvornosti sustava te poduzimanja potrebnih mjera za poboljšanje 

sustava. 

Ravnatelj Učilišta Gradonačelniku Grada Pazina dostavlja godišnji izvještaj o funkcioniranju 

sustava unutarnjih kontrola sukladno propisima kojima se uređuje davanje Izjave o fiskalnoj 

odgovornosti.“ 

 

Članak 42. 

 

U članku 66. stavak 2. dodaje se nova točka 4) koja glasi „putem web stranica“, a sadašnja 

točka 4) postaje točka 5). 

 

Članak 43. 

 

U članku 68. stavak 1. i 2. brišu se.  

U članku 68. stavak 3. riječi „Poglavarstva Grada Pazina“  zamjenjuju se riječima 

„Gradonačelnika Grada Pazina“. 

 

 

 

 



Članak 44. 

 

U članku 69. stavak 2. riječ „Samo“ briše se, a riječ „ravnatelj“ zamjenjuje se sa riječi 

„Ravnatelj“. 

 

Članak 45. 

 

U članku 71. stavak 1. iza riječi „Učilišta,“ dodaju se riječi „i članovi Upravnog vijeća,“. 

U članku 71. stavak 2. iza riječi „Učilištu“ dodaju se riječi „i članove Upravnog vijeća nakon 

isteka mandata“. 

 

Članak 46. 

  

U članku 74. stavak 1. riječi „djece i“ brišu se. 

 

Članak 47. 

 

Članak 80. mijenja se i sada glasi: 

„Inicijativu za donošenje općih akata te njihovih izmjena i dopuna u pravilu daju ravnatelj, 

predstojnik podružnice i Upravno vijeće, a može je dati i svaki radnik Učilišta i sindikalni povjerenik“. 

 

Članak 48. 

 

Članak 81. mijenja se i sada glasi: 

„Opći akti objavljuju se u službenom glasilu Grada Pazina i na oglasnoj ploči Učilišta. 

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Učilišta. 

Iznimno općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvog 

dana od dana objave.“ 

 

Članak 49. 

 

U članku 83. stavak 2. riječ „svojih“ briše se. 

 

Članak 50. 

 

U članku 85. riječi „na sjednicama Učiteljskog vijeća te“ brišu se. 

 

Članak 51. 

 

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, a objavit će se i na 

oglasnoj ploči Učilišta. 

 

Klasa:003-05/15-01/04 

Ur.broj:2163/01-11-15-1 

U Pazinu, 

Predsjednik Upravnog vijeća: 

Ivica Franković 

 

 

Ove izmjene i dopune Statuta objavljene su na oglasnoj ploči Učilišta ________________, a stupile su 

na snagu ________________ godine. 

 

Ravnatelj: 

Darko Tumpić 


