
SKRACENI ZAPISNIK S IV. SJEDNICE UPRAVNOG VIJECA
PUčKoG oTVoRENoG UclLtŠTA VARAŽDIN

DATUM, VRIJEME l MJEsTo ooRŽłvłľ.lĺ:
07' srpnja 2022. godine (četvrtak) u 13.00 sati u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta VaraŽdin,
Hallerova aleja 1/ll.

PRISUTNI:
1' Zdravka Grđan - predsjednica Upravnog vijeća PoU VaraŽdin
2' Sandra Mur - zamjenica predsjednice Upravnog vijeća PoU VaraŽdin
3. Lidija Kobal- članica Upravnog vĺjeća PoU VaraŽdin
4. Lana Velimirović Vukalovió - ravnateljica PoU VaraŽdin

ODSUTNI:
1. Danijela Vusić - privremena pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada
Varaždina - ispričala se, zbog poslovnih obaveza nije bila u mogućnosti prisustvovati današnjoj
sjednici

DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa lll. sjednice Upravnog vijeia
2. Donošenje odluke o angaŽiranju vanjskog stručnjaka za provođenje postupka javne

nabave digitalnog projektora za potrebe kina Gaj
3. Donošenje odluke o pokretanju postupka javne nabave digitalnog projektora za potrebe

kina Gaj
4. Najava izmjene/dopune Plana nabave 2a2022. godinu
5. Usvajanje Prijedloga Pravilnika o korištenju sluŽbenog vozila
6' obavijest o provedenom postupku zapošljavanja na određeno nepuno radno vrijeme u

projektu ERASMUS +

7 ' Promjena cijena i uvođenje eura u poslovanje PoU VaraŽdin
8. Suorganizacija i provedba Jesenske konferencije Kĺno mreŽe
9. opskrba plinom na jesen 2022' godine i postojeći Ugovori s Termoplinom
10' Donošenje odluka o upisu u obrazovne programe PoU VaraŽdin - jesen 2022' godine
11. Donošenje odluke o o upućivanju Javnog poziva za besplatnu edukaciju iz poduzetništva

-Akademĺja za poduzetništvo V generacija-
12.Razno

Gđa' Velimirović Vukalović traŽi dopunu i izmjenu Dnevnog reda:
1' Donošenje odluke o promjeni poslovne banka PoU VaraŽdin - točka 12
2. Razno - točka 13.

Gđa. Grđantraži izmjenu naziva točke 4. koja sada glasi:
1. Donošenje odluke o izmjeni Plana nabave Pučkog otvorenog učilĺšta Varaždin za 2022

godine
Zakliučak:
lzmjene i dopune dnevnog reda jednoglasno su prihvaćene.

AD í.
Zak!iučak:
Zapisnik s lll. sjednice Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta VaraŽdin jednoglasno je
usvojen.

ADz.
Gđa Velimirovió Vukalović obavještava da je Pučko otvoreno učilište VaraŽdin u sklopu Natječaja
"Program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske", kojeg je objavĺlo Ministarstvo kulture i medija
Republike Hrvatske, dobilo financijska sredstva u iznosu od 300.000,00 kn za nabavu digitalnog
kino pĄektora za potrebe kina GAJ. Grad VaraŽdin je u pismu namjera koje je bilo sastavni dio
dokumentacije za prijavu na natječaj, potvrdio da će sufinancirati nabavu novog kĺno projektora



.t

iznosom do 200.000,00 kn. Postupak javne nabaveza kino projektor provodit će Mirjana Čusek-
Slunjski, ceńificirani stručnjak za provođenje postupka javne nabave.
Zakliučak:
Upravno vijeće jednoglasno je donijelo odluku o angažiranju vanjskog certificiranog
stručnjaka za provođenje postupka javne nabave kino projektora za potrebe klna Gaj.

AD 3.
Gďa Velimirović Vukalovii pojašnjava da se trenutno u kinu GAJ VaraŽdin za projekcije filmova
koristi projektor Udruge "Filmsko-kreativni studio Vanĺma". Ugovor s "Vanimom" istječe u rujnu
2022. godine te je potrebno što prije pokrenuti postupak javne nabave za nabavu digitalnog kino
projektora. Procijenjena vrijednost nabave je 400.000,00 kn bez PDV, odnosno 500.000,00 kn s
PDV-om, a ista je određena na temelju dobivene okvirne ponude tvńke Prahin-inc iz Svete Nedelje.
Zakliučak:
Upravno vijeće jednoglasno je donijelo odluku o pokretanju postupka javne nabave za
nabavu kino proiektora.

AD 4.
Gđa Velimirovĺi Vukalović pojašnjava da je potrebno je izmijeniti procijenjenu vrijednost nabave u
jednostavnoj nabavi za stavku pod evidencijskim brojem nabave iz plana nabave za 2022. godinu
11-22ĺJN, a sukladno recentnom istraŽĺvanju tżišta i raspoloŽivim ponudama za opseg posla koji
se traŽi u sklopu knjigovodstveno-računovodstvenih usluga sa 47.000,00 kn + PDV na 58.750,00
kn bez PDV-a.
Zakliučak:
Upravno vijeće jednoglasno je donijelo odluku o izmjeni Plana nabave Pučkog otvorenog
učilišta VaraŽdin za2022. godinu.

AD 5.
Gđa Velimirović Vukalović pojašnjava da je za korištenje sluŽbenog vozila Pučkog otvorenog
učilišta VaraŽdin, marke Peugeot 5008, registracije VZ-308-PS, kojeg će koristiti zaposlenici
Pučkog otvorenog učilišta VaraŽdin potrebno odrediti pravila i uvjete. lsta su uređena u Pravilniku
o korištenju sluŽbenog osobnog automobila za potrebe Pučkog otvorenog učilišta VaraŽdin.
Zakliučak:
Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Pravilnik o korištenju sluŽbenog osobnog
automobila za potrebe Pučkog otvorenog uěilišta Varaždin.

AD 6.
Gđa Velimirović Vukalović napominje da je u svibnju 2022.godine raspisan natječaj za radno
mjesto asistent/ica na projektima' Nakon što je 6 kandidata prošlo testiranje informatičke
pismenosti i intervji, tijekom kojeg je izvršena i usmena provjera znanja engleskog jezika,
napravljena je rang lista. Kandidat s najvećĺm brojem bodova i s najviše iskustva u pripremi i

provedbi EU projekata bio je Hrvoje Kovač. S obzirom na navedeno s istim je sklopljen Ugovor o
radu na određeno nepuno radno vrijeme (24 mjeseci/ 4 sata dnevno), s probnim rokom od 2
mjeseca. Početak rada je 01. srpnja 2022' godine. Plaća odabranog kandidata isplaćivat óe se
sredstvima iz EU projekta "Friday".
Zakliučak:
Upravno vijeće prihvaća informaciju o zapošljavanju Hrvoja Kovača na određeno nepuno
radno vrijeme na radnom mjestu asistent na projektima.

AD 7.
Gđa Velimĺrović Vukalović obavještava članove Upravnog vijeća da je u lipnju2022. godine odżan
in house seminar na temu "Uvođenje eura" za zaposlenike Pučkog otvorenog učilišta VaraŽdin u
trajanju od 3 sata kojeg je odrŽala Monika Petrovečki, vlasnica računovodstvenog-
knjigovodstvenog obrta. Na seminaru je zaposlenike Pučkog otvorenog učilišta Varaždin upoznala
s promjenama koje dolaze uvođenjem eura u Republici Hrvatskoj. Tijekom srpnja i kolovoza ie se
odrediti cijene za obrazovne programe za novu školsku godinu te kino ulaznice.
Zakliučak:
Upravno vijeća prihvaća informacije o uvođenju eura u poslovanje PoU Varaždin.



AD 8.
Gđa Velimirović Vukalović pojašnjava da je Puěko otvoreno učilište VaraŽdin, kino GAJ, aktivni
član Hrvatske mreŽe neovisnĺh kinoprikazivača - Kino mreŽe koja je u lipnju 2022' godine raspisala
Poziv za suorganizaciju i provedbu Jesenska konferencije Kino mreŽe. Kako bi promovirali kino
GAJ, ali i grad Varaždin Pučko otvoreno učilište VaraŽdin se prijavilo na navedeni Poziv.
Zakliuěak:
Upravno vijeća prihvaća informacije te odobrava suorganlzaciju Jesenska konferencije Kino
mreže ukoliko ée Pučko otvoreno učillšte Vaľaždin biti odabrano za istu.

AD 9.
Gđa Velimirović Vukalović pojašnjava da Pučko otvoreno učilište VaraŽdin za svoje poslovne
prostore u Hallerovoj aleji 1/ll i Ulici Ljudevita Gaja 1 ima potpisane Ugovore o opskrbi plinom s
tvrtkom Termoplin d.d' VaraŽdin. Ugovori su samoobnavljajući, s time da Ugovor o opskrbi plinom
za poslovni prostor u Hallerovojaleji 1/ll istječe 30. rujna 2022' godine, a Ugovor o opskrbi plinom
za poslovni prostor u Ulicu Ljudevita Gaja 1 istječe 31. prosinca2022. godine. S obzirom na najave
o poskupljenju i promjenama cijene plina razgovarala je s čelnim sobama u Gradu VaraŽdinu od
kojih još uvijek nije dobla konkretan odgovor. S obzirom na navedenotraŽi uputu i prijedlog članova
Upravnog vijeóa, da li da se raskinu Ugovori s tvrtkom Termoplin d.d. VaraŽdin ili da se pričeka
jesen kada ie se znati cijene plina.
Zakliučak:+
clanovi Upravnog vijeća smatĘu da se ne raskidaju Ugovori o opskrbi plinom s tvrtkom
Termoplin d.d. Varaždin nego da se pričeka jesen kada će situacija na tržištu biti jasnija.

AD 10.
Gđa Velimirović Vukalović napominje da je u kolovozu 2022' godine u planu objava poziva na upĺs
u verificirane obrazovne programe te je prije toga potrebno donijeti odluke o upisu u ĺste. Pozĺv će
se, kao i do sada, objaviti u tiskanim medijima, radiju, web i FB stranici PoU VaraŽdin.
odluke su napisane za programe za koje postoji interes. Neke programe óe polaznici sami
financirati, a za neke će Hrvatski zavod za zapošl1avanje polaznicima putem vaučera sufinancirati
dio, odnosno cjelokupni iznos programa. Planirani početak obrazovanja za sve programe je
rujan/listop ad 2022. godine.
Zakliučak:
Upravno vijeće jednoglasno je donijelo odluke o upisu u obrazovne programe.

AD í1.
Gđa Velimirović Vukalović napominje da Pučko otvoreno učilište VaraŽdin, u sklopu Programa
javnih potreba u obrazovanju i znanosti Grada VaraŽdina u 2022' godini, provodi program
Akademije za poduzetništvo' Na jesen 2022. godine planiran je početak neformalnog obrazovnog
programa Akademija za poduzetništvo 5.0 namijenjena poduzetnicima s područja grada Varaždina
i šire okolice koji djeluju u području kulturnih i kreativnih industrija s ciljem unaprjeđenja njihovih
poduzetničkih znanja i kompetencija'
Zakliučak:
Upravno vijeće jednoglasno je donijelo odluku o odobrenju izrade nastavnog plana i
programa Akademije za poduzetništvo 5.0 te upuóivanja Javnog poziva za besplatnu
edukaciju iz poduzetništva.

AD 12.
Gđa Velimĺrović Vukalović napominje da je Grad VaraŽdin obavijestio sve gradske ustanove i

osnovne škole kojima je osnivač o izlasku iztzv. pooĺa banke pri Privrednoj banci Zagreb d.d. ĺo
prelasku na Erste Bank d.d. Detaljnim uvidom u ponudu Erste Banke ĺ aktualnih uvjeta koje Pučko
otvoreno učilište Varażdin ima pri Privrednoj banci Zagreb, Upravno vijeće je utvrdilo da su uvjeti
Erste Banke povoljniji te da bi zbog poslovanja s Gradom VaraŽdinom kao osnivačem i primanja
dotacija na mjesečnoj osnovi za poslovanje ustanove bilo povoljnije prljeći izPBZ-a u Erste Bank.
Zakliučak:
Upravno vijeće jednoglasno je donijelo odluku o promjeni poslovne banke PoU Varaždin,
tj. o prelasku iz Privredne bankeZagreb d.d. u Erste Bank d.d.
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AD í3.
Gđa Velimirović Vukalović obavještava članove Upravnog vijeća:
- da je završila obrazovanje za Marketing Managera koje je od siječnja 2022' godine polazila u
obrazovnoj ustanovi United pop adriatica d.o.o. Zagreb
- tijekom ljetnih mjeseci, srpanj i kolovoz, Pučko otvoreno učilište VaraŽdin radit će od 7:00 do
15:00 sati
- tijekom srpnja u jutarnjim satima u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta VaraŽdin odrŽavat će
se ljetne radionice za osnovnoškolsku djecu
Zakliučak:
Upravno vijeća prihvaća informacije iz točke 13. ovog Zapisnika.

Sjednica je završena u 14'10 sati

KLASA: 007 -02122-0 1 /03
URBROJ: 21 86-88-04-22-10
VaraŽdin, 07. 07. 2022'

Zapisnik pisala
Lidija Kobal

Predsjednica Upravnog vijeća
Zdravka Grđan, prof.
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