Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76193,29197,47199,
35/08 i 127ll9), članka 5. Zakona o pučkim otvorenim učilištima ("Naľodne novine" bĄ
54197, 5198 i 139/10) i članka 23. stavka 2. Statuta Pučkog otvorenog učilištaYaraŽđín
("Službeni vjesnik Grada Yaražđina"broj 9116,Il2I), Upravno vijeće Pučkog otvoľenog
učilištaYaraždin, na XXVII. sjednici održanoj 22. veljač,e 202L. veljaěe 2021. godine
utvrdilo je:

STATUT

vARAŽDIN
PUčKoG oTvoRENoG učľ,rŠľł
GRočIŠĆENITEKsT)
Pročišóeni tekst Statuta obuhvaća Statut Pučkog otvorenog učilištaYaraždin donesen 09
prosinca 2016. godine i Izmjene Statuta Pučkog otvorenog učilištaYaraždin donesene 15
siječnja 202l. godine.

I. oPĆE oDREDBE
članak 1.

ovim Statutom uređujese djelatnost, unutaľnje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja

pojedinih tijela te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Pučkog
otvoľenog učilištaYaraždin (u daljnjem tekstu: Učilište).

članak 2.
Učilišteobavlja svoju djelatnost u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom, ovim Stafutom
i drugim opóim aktima Učilišta.

Clanak 3.
Učilištęje javna ustanova koja obavlja obrazovnu, audiovizualnu te druge djelatnosti
utvrđeneovim Stafutom.
Clanak 4.
osnivač i vlasnik Učilištaje CĺadYaraŽdin.
Učilišteje pravni slijednik Pučkog sveučilištaosnovanog u VaraŽdinu 5. studenog 1917.
godine sa zadaiom sustavnog kulturnog, obrazovnog i općeg prosvjeóivanja građana
Yaražđina.

članak 5.
Učilišteje pravna osoba.
U pravnom pľometu s trećim osobama Učilišteima prava i obveze utvrđenezakonom i
drugim propisima, ovim Statutom i drugim općim aktima Učilišta.
Učilišteodgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.
GrađY ar aždin odgovaľ a za obv eze Učilištasolidamo i neo graničeno.

II. NAZIV' SJEDIŠTE, PEčAT I ZAŠTITNIZNAK
članak ó.
Naziv Učilištaje Pučko otvoľeno učilišteYaraždin.
Skľaóeni nazív glasi: PoU Yaraždin.
Engleski naziv Učilištaje People's open University Ynaždín.
Skraćeni naziv na engleskom glasi: PoU Vaľaždin.
Sjedište Učilištaje u Varaždinu, Halleľova alejallil.

Clanak

7.

i sjedište Učilištamogu se mijenjati samo odlukom Gradskog vijeóa Grada
Yaraždina.
Naziv

Clanak

8.

U pľavnom promefu Učilištekoristi pečat.
Učilišteima pečat okruglog oblika pľomjera 38 mm s grbom Republike Hľvatske,
nazivom i sjedištem Učilišta.
Pečatom iz stavka 2. ovog članka ovjeravaju se javne isprave koje izdaje Učilište.
Učilišteima i pečat okruglog oblika promjeľa 23 mm. Na sredini pečata je zaštitni znak
Učilišta.Pečat služi zaredovito administrativno i financijsko poslovanje Učilišta.
Ako ima više pečata, oni moraju biti označeni rednim bľojem.
Bľoj pečata te način njihova korištenja i čuvanja uľeđujeravnatelj Učilištasvojim aktom.

Učilišteima zaštitni zľlak sljedeóeg izgleda tekst ,,PoU PUČKO oTVoRENo
uČuŠľn
VARAŽDIN" pľi čemu je tekst ,,POIJ" napisan velikim tiskanim cľvenim
slovima ispod kojeg je tekst ,,PUČKO oTVoRENo uČIuŠTEVARAŽDIN" napisan

velikim tiskanim crnim slovima.

PUčKo

owoREl{o
uČlušľr
vAR.AŽDlil
Izgled

i pravila korištenja

znaka na pečatu i svim materijalima dio su Knjige graÍičkih

stanđaľda.

ođlukuo promjeni pečata i zaštitnog znaka donosi ravnatelj, uz suglasnost Gľadskog

vijeća Gľada Y araždina.

Clanak 9.
Učilištemupľavlja Upravno vijeóe,

a

predstavljai zastuparavnatelj
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Clanak

10.

Učilišteima jedinstvęni Žiro-račun putem kojeg obavlja platni promet.
III.

DJELATNoST

uČrlrŠľł
Clanak

Učilišteobavlja sljedeće djelatnosti
o
o
a
a
a
a

a
a

1.L.

:

distľibucija filmova i video filmova

i

drugih kulturno-umjetničkih
organíziraĺjefilmskih, kazališnih, glazbenih
pľogÍama vlastite produkcije ili u suradnji sa drugim ustanovama
osnovnoškolsko obľazovanje odraslih sukladno Zakonu o odgoju i obľazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi
srednjoškolsko obľazovanje odraslih (programi osposobljavanja i usavršavanja)
sukladno Zakonu o odgoju i obľazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
oľganiziranje tečajeva stranih jezika i usluge obavljanja prijevoda stranih jezika
informatičko osposobljavanje djece, mladeži i odraslih
osposobljavĄe zaľad u domaóinstvu i za pomoó u kuói
organiziranję ostalih programa za stjecanj e znanja vještina neobuhvaóenih
redovnim školskim obľazovanjem
pružanje ugostiteljskih usluga (pripľemanjem i usluŽivanjem pićem i napitcima)
usluge obrade podataka
organizacija i promicanje svih oblika kulturno-umjetničkog stvaralaštva
ranĺitakaudiovizualne djelatnosti i promicanje audiovinlalnog stvaľalaštva
poticanje audiovizualne kultuľe i stvaralaštva
javno prikazivanje audiovizualnih djela
kinotečna djelatnost
poticanje produkcije audiovizualnih djela
pľoizvodnj a audiovizualnih dj ela
organizacija domaóih i međunarodnih filmskih programa i manifestacija
djelatnost razvijanja audiovizualne kultuľe proučavanje audiovizualnih
djelatnosti
očuvanje audiovizualne kultuľne baštine
organizhanje kulturne i umjetničkeizobrazbe u smislu audiovizualne kulture
iznajmljivanje audiovizualnih djela bez obzira na podlogu na kojoj su fiksiľana
snimanje i presnimavanje video i audio materdala
organiziraĺje i kooľdiniranje stručnih i znanstvenih istraŽivanja
domaóa i međunarodnasuradnja s udrugama, pojedincima i ustanovÍ}ma
logistička potpora snimanju
pružanje usluga filmskog ureda
ostvaľivanje i promicanje multikulture, nacionalnih i interkultumih vrijednosti
organiziranje sajmova, priredbi, koncerata, izložbi, promocija, modnih revija i
festivala
organiziraĺje ĺ održavanje predavanja, seminara, savjetovanja, tečajeva, ľadionica
i stručnih skupova
izdavačka djelatnost

i

i
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o
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.
o
o
o
.
o
o
.

umnožavanje snimljenih zapisa
djelatnost javnog informiľanja
pľoizvodnja suvenira i ukĺasnih predmeta
kupnja i pľodaja robe
pružanje usluga u trgovini
obavljanje Ęovačkogposredovanjana domaćem i inozemnom tržišfu
zastupanje inozemnih tvrtki
usluge informacijskog društva
djelatnost pružĄa audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga
djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog pľograma
djelatnost pruŽanja usluga elektľoničkihpublikacija
dj elatnost istraŽivanj a ttžištai ispitivanj a j avnog mnij enj a,
davanje u zakup pravana uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda
promidžba (reklama i propaganda)
kľeativne' umjetničke i zabavne djelatnosti
pružanje logističkołehničkępotpore ostalim programima
jznajmljivanje prostorija za održavanje filmskih, kultumih i zabavnih priredaba,
javnih skupova, predavanja i slično
poticanj e i razvljanje kultumog amatenzĺna ĺ organizacija male scene
nabavaknjižnične građe
osiguranje korištenja i posudbe knjiŽnične glađe'te pľotok informacija

Učilištemože obavljati i druge djelatnosti namijenjene izvršenju pľograma djelatnosti iz
stavka 1. ovog članka.

Clanak

12.

Djelatnost iz članka 1 1. ovog Statuta Učilišteobavlja na temelju godišnjeg programa rada

irazvoja.
Godišnji pľogram rada i razvoja Učilišta,u dijelu koji Grad Yaruždin utvrdi kao svoju
javnu potrebu, financira se iz proračuna Grada Yaraždina.
o provođenju godišnjeg progľama ľada i razvojaUčilište izvješóuje Gradsko vijeóe Grada
Yaraždina.
Clanak 13.

odluku o promjeni djelatnosti Učilištadonosi Upravno vijeóe Učilištauz suglasnost
Gľadskog vijeóa Gľada YaraŽdina.

Clanak

14.

okviru obavljanja djelatnosti Učilišteizdaje svjedodžbe, uvjeľenja i potvrde o
činjenicama o kojima vođievidenciju, sukladno zakonu i drugim propisima te svojim
općim aktima.

U
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Iv. UNUTARNJE UsTRoJsTvo

učIlrŠľł
čhnak 15.

Učilištese ustrojava kao samostalna ustanova Grada Yaraždina u kojoj se ostvaľuje
djelatnost iz člaĺlka11. ovog Statuta na području Grada Yaražďina i VaraŽdinske

županije'

članak 16.

Unutarnjim ustrojstvom osiguľava se djelotvomo obavljanje djelatnosti s područja
programa rada i ranĺoja Učilišta.
Unutamje ustľojstvo Učilištapobliže se uľeđujePravilnikom o unutarnjem ustĄstvu i

Učilišta'

načinu rađa

Čhnak 17.

UnutaĄi rad u Učilišfuodvija se prema kućnom redu.
Kućni red sadrži osobito: ľadno vrijeme Učilišta,radno wijeme ravnatelja, otključavanje
zgrađei drugih prostorija, llazak stranih osoba, održavanje ľeda, unošenje i iznošenje

mateľijala i sl.

v. UPRAYLJANJE uču,IŠľľnł
Clanak 18.

Tijela Učilištasu:
Upravno vijeće,
Ravnatelj.

-

1. UPRAVNo VIJEĆE

članak 19.
Učilištemupravlja Upravno vijeóe.
Upravno vijeóe ima tri člana od čega dva člana imenuje Gradsko vijeće Grada Yaraždina,
a jedan član se bira tajnim glasovanjem izredova zaposlenika Učilišta.

članak 20.
Članovima Upravnog vijeóa mandat traje četiri godine bez ograničenja na ponovni izbor,
odnosno imenovanje.

Mandat članova Upľavnog vijeóa

iz

redova zaposlenika počinje teći istovremeno

s

početkom mandata članova koje je imenovalo Gradsko vijeóe Grada Yaraždina.
Predsjednika Upravnog vijeóa imenuje Gradsko vijeóe Grada YaraŽdina.
Za č|ana Upľavnog vijeća iz redova Učilištaizabire se kandidat koji dobije najveii broj
glasova zaposlenika.
Ako dva ili više kandidata imaju isti bľoj glasova, glasovanje se ponavlja za te kanđidate.
Izbor je pravovaljan ako je glasovanju prisfupila veóina zaposlenika.
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Clanak 2L.

Član Upravnog vijeóa može biti raznješen dužnosti prije isteka vremena na koje je
imenovan, odnosno izabran ako:
- sam zatražirazrješenjepodnošenjem ostavke,
- ne ispunjava dužnosti člana, odnosno pľedsjednikaYĹjeia,
- svojim ponašanjem powijedi ugled Upravnog vijeća ili dužnost koju obnaša,
- prestankom rada Učilišta,
- izglbi pravo na obnašanje dužnosti.
Postupak za utwđivanjeosnovanosti prijedloga za ranješenje člana Upravnog vijeća
pokreće Upravno vijeće ili tijelo koje ga je izabtalo, odnosno imenovalo.
odluku o razrješenju donosi tijelo koje je izabralo odnosno imenovalo člana Upravnog
vijeóa.
Upravno vijeće dužno je pisano izvijestiti Gľad Varaždin o potrebi imenovanja novog
člana Upravnog vijeóa najkasnije u roku od 8 dana od dana prestanka svojstva člana
Upravnog vijeća.
U slučaju razrješenja člana Upravnog vijeia novi se član imenuje, odnosno bira u
najkľaćem moguóem roku i na vremensko razdoblje koje je pľeostalo u mandatu člana
Upravnog vijeća koji je ľazľiješen.

Clanak22.
Pľvrr sjednicu Upľavnog vijeća, najkasnije u ľoku od 15 dana od dana imenovanja,
Učilišta.
Upravno vijeće na pľvoj sjednici bka zuĄenika predsjednika.

odnosno izbora članova Upľavnog vijeća, saziva ravnatelj
Clanak 23.
U upravljanju UčilištemUpravno vijeće obavlja sljedeóe poslove:
1. na

-

pľijedlog ravnatelja donosĺ
program rada Učilištaza tekuóu godinu, plan razvoja
provođenje;

2. donosĺ

-

i

mjeľe za njegovo

Statut Učilištate izmjene i dopune Statuta, uz pľethodnu suglasnost Gradskog
vijeóa Grada Y ar ažđina,
- druge opóe akte Učilišta;
3. odlučuje o
- financijskom planu i godišnjem obračunu'
- raspođjelisredstava i dobiti za obavljĄe í razvoj djelatnosti uz suglasnost tijela
Grada Yaraždina sukladno stafutu Grada Yaraždina,
- pokriću gubitka Učilištauz suglasnost tijela Grada Yaraždina sukladno Statutu
Grada Yaraždina,
- izvješóima ravnatelja o radu Učilišta,
- stjecanju, raspolaganju, optereóenju i otuđivanjuimovine čija pojedinačna
wijednost je veća od 10.000'00 kn te neprelazí iznos od 100.000,00 kuna,
- davanju u zal<ĺlp dijela poslovnog prostoľa Učilištaugovorne vrijednosti od
10.000,00 do 100.000,00 kuna godišnje ili jednokratno;
- udruženju vezanom uz obavljanje djelatnosti iz ćlanka l 1. ovog Statuta
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4. az suglasnost tijela Gľada Vaľaždina sukladno Statutu Grada Vaľaždina
odlučuje o
- stjecanju, raspolaganju, optereóenju i ofuđivanjuimovine čija pojedinačna
vrijednost prelazi iznos od 100.000,00 kuna,
- promjeni đjelatnostiUčilišta,
- davanju u zakup dijela poslovnog pľostora Učilištaugovorne vrijednosti iznad'
100.000,00 kuna godišnje ili jednokratno;
5. sklapa

-

ó.
7.

ugovor o radu s ravnateljem zamandatno razdoblje;

nadzĺre pľovođenjeľada i ľazvoja Učilišta;
pľedlažei podnosi Gľadskom vĺjeću Grada Vaľaždĺna
- pľomjene nazivai sjedišta Učilišta,

-

statusne promjene,

izvješóe o poslovanju i radu Učilišta;

8. predlaže ľavnatelju

-

mjeľe sa svrhom ostvarivanja poslovanja Učilišta,
osnovne smjernice zaradUčilišta;
9. razmatľa prijedlog Sindikata u svezi s ostvarenjem prava ľadnika
materij alnim poloŽaj em.

i

njihovim

Upľavno vijeóe razrlatra i odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, ovim
Statutom i drugim opóim aktima.

Clanak24.
Članovi Upľavnog vijeóa o pitanjima iz svoje nadleŽnosti odlučuju na sjednicama.
Upravno vijeóe pravovaljano raspľavlja i odlučuje ako je na sjednicama nazočno više od
polovice ukupnog broja članova.
Na sjednicama Upravnog vijeóa odlučuje se javnim glasovanjem.
Glasovati se moŽe i tajno kada je to odľeđenoZakonom, ovim Stafutom ili kada Upravno
vijeóe odluči da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.
Upravno vijeóe odlučuje veóinom glasova ukupnog broja članova.
Sjednica Upravnog vijeóa može se odrŽati elektroničkim putem.

članak 25.
U ľadu Upravnog vijeća Učilištasudjeluje, bezprava odlučivanja, ravnatelj Učilišta.
Na sjednicama Upravnog vijeóa vodi se zapisnik koji poĘisuje pľeđsjedavajuóisjednice i
zapisničar.

čbnak 26.
Upravno vijeóe đonosiPoslovnik

o

radu kojim se pobliŽe odľeđujenačin rada i

odlučivanj a Upľavnog vij eóa.

Clanak}7.
Upľavno vijeóe podnosi Gradu VaraŽdinu izvješóe o ľadu Učilištaprema potrebi, a
najmanje jednom godišnje.
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članak 28.
Predsjednik Upravnog vijeća Učilištaobavlja slijeđeóe poslove:
- pripremai saziva sjednice Upľavnog vijeóa Učilišta,
- utvľđujeprijedlog dnevnog ľeda sjednice,
- vodi sjednicu,
- kontrolira evidentiľanje podataka o radu Upravnog vijeća.
Pľedsjednika Upravnog vijeóa u njegovoj odsutnosti zamjenjuje zamjenik predsjednika
Upravnog vijeóa.

Clanak29.
Predsjednik Upravnog vijeóa saziva sjednicu Vijeóa pľema potrebi.
Poziv za sjednicu Upravnog vijeóa moľa se uputiti članovima Upľavnog vijeća najkasnije
pet dana prije odľžavanja sjednice Upravnog vijeća.
Predsjednik Upravnog vijeća dužan je sazvati sjednicu u roku od tń dana na prijedlog
- ravnatelja Učilišta,
- dva člana Upravnog vijeća.

Clanak 30.
Ravnatelj Učilištaosigurava pripremu materijala i stručnih mišljenja neophodnih za
odlučivanje Upravnog vijeóa o predmetu dnevnog ľeda.

2.

RAVNATELJ

članak 31.

Učilišteima ľavnatelja.
Ravnatelj Učilištaodgovaľa zazakonitost rada i stručni rad Učilišta.

članak 32.
Ravnatelj Učilištaima sva ovlaštenja u pravnom pľometu u okviru djelatnosti Učilišta
upisane u Sudski ľegistar, odnosno poduzima sve pravne radnje u ime i za račun
Učilišta,zastupa Učilišteu svim postupcima pred sudovima i ovlaštenim javnopravnim
tijelima.
Bez posebne ovlasti Upľavnog vijeća ili Grada Yaražđina,ravnatelj ne moŽe nasfupati
kao druga ugovorna strana i s Učilištemsklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u
svoje ime, azaraěun drugih osoba ili u ime i zaračun drugih osoba.
Ravnatelj Učilištamože dati punomoć drugoj osobi da zastupa Učilišteu pravnom
pľometu.
Punomoć može dati samo u gľanicama svojih ovlasti, a daje je sukladno odredbama
Zakona o obveznim odnosima.

Clanak 33.

Za ravnatelja Učilištamože biti imenovana osoba koja pored opóih uvjeta utvrđenih
zakonom ispunjava i sljedeće posebne uvjete:
- magistaľ stľuke ili stručni specijalist društvene ili humanističke stľuke,
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-

u sľednjoj školi (poloŽen ispit psihološko-pedagoške
pedagošku
izobrazbe ako nema
stručnu spremu),
- najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima za koje se traži stručno
znaĺje magistra struke ili stručnog specijalista društvene ili humanističke struke, odnosno
deset godina radnog iskustva na poslovima zakoje se tľaŽi stručno zĺanje magistra struke
ili stručnog specijalista društvene ili humanističke struke,
- pľedložen program radairanloja Učilišta,
- organizacijske sposobnosti potrebne za uspješno upľavljanje Učilištem.
ispunjen lvjet za nastavnika

Članak 34.
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine.
Nakon isteka mandata ista osoba može biti ponovo imenovana zaravnateIja.

Clanak 35.
Ravnatelj se imenuje na temelju javnog naĘećaja.
odluku o raspisivanju natječaja donosi Upravno vijeće najkasnije tri mjeseca prije isteka
mandata na koji je ravnatelj imenovan.
Natječaj za imenovanje ravnatelja Učilištaobjavljuje se na mreŽnim stranicama Učilištai
u "Naľodnim novinama".
SadrŽaj natječaja mora biti sukladan Zakonu o ustanovama i ovom Statutu.

članak 36.
Ravnatelja Učilištaimenuje i ľazrješuje Gradsko vijeóe Grada Yaraždina na prijedlog
Upľavnog vijeća.
odlukom o imenovanju Gradsko vijeće Gľada Yaraždina određujei vrijeme stupanja na
dužnost ravnatelja.

Članak 37.
Ravnatelj Učilištaobavlja sljedeóe poslove:
organizira i vodi rad i poslovanje Učilišta,
zastup a i predstavlj a Učili šte,

zaključuje ugovore

i

poduzima sve pravno radnje u ime

granicama ovlaštenja,
zastllpa Učilišteu svim postupcima pred sudovima

i

i za

račun Učilištau

ovlaštenim javnopravnim

tijelima

daje pisanu punomoó drugoj osobi koja zastupa Učilišteu pravnom pľometu,
predlaže Upravnom vijeiu progľam rada i razvoja Učilištakao i mjeľe za njihovo

provođenje,
provodi odluke Upravnog vijeća,
odlučuje o ulaganjima, nabavi, iznajmljivĄu i unajmljivanju opreme
sredstava čija pojedinačna wijednost iznosi do 10.000,00 kuna,

u zakup dijela

i osnovnih

poslovnog pľostora Učilištaugovome vrijednosti do
10.000,00 kuna godišnje ili jednokľatno.
Upľavnom vijeóu i drugim nadleŽnim tijelima podnosi izvješóe o ľadu i
poslovanju Učilišta,
davanju
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donosi odluke i zaključuje ugovore o ľadu, anekse ugovoľa' odluke o raskidu
radnog odnosa, predlaže sklapanje ugovora o radu pod iznijenjenim uvjetima
sukladno zakonu i opóem akfu,
donosi pojedinačne akte,
donosi odluke o popisu imovine, potraživanjima i obvezamaUčilíšta,te odluke o
popisu i osnivanju komisija za popis sukladno zakonu,
daje naloge i upute za ľađpojedinim zaposlenicima za obavljanje odľeđenih
poslova,
odlučuje o podacima koji predstavljaju poslovnu tajnu ili se ne mogu objaviti,
odobľavaslužbenaputovanja,
određuje osobe ovlaštene za potpisivanja financijske i đrugedokumentacije,
vodi programe obrazovaĄa kao stručni voditelj,
sudjeluje u radu Upľavnog vijeóa bezprava odlučivanja,
obustavlja od izvĺšenjaodluke i zaključke Upravnog vijeóa zakoje ocijeni da su
pľotivne zakonu, aktu o osnivanju, ovome Statutu i drugim opóim aktima Učilišta,
izvješóuje Upravno vijeće o poslovanju Učilišta,
odlučuje o stručnim pitanjima rada Učilišta,
daje Upľavnom vijeóu mišljenja i upute zarazvitak djelatnosti,
predlaže Upravnom vijeću nabavu potrebne opreme i pomagala čija pojeđinačna
vrijednost iznosi više od 10.000,00 kn,
obavlja i druge poslove utvrđenezakonom, ovim Statutom i drugim opóim aktima
Učilišta.

Clanak 38.
Ravnatelj je samostalan u svom radu te je za svoj rad odgovoran Upravnom vijeóu i
Gľadu VaraŽdinu.

Clanak 39.
Ravnatelj može osnivati ľadne skupine za izradu nacrta pojedinih akata
prijedloga rješenja iz svog djelokruga.

ili za inadu

čhnak 40.
Ravnatelja u slučaju njegove spriječenosti ili ĺenazočnosti zamjenjuje zaposlenik Učilišta
kojeg oÍ1za to pisano ovlasti.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i ovlasti ravnatelja za vnjerne dok ga
zamjenjuje.

čhnak 41.
Ravnatelj Učilištamože biti razĄešen prije isteka mandata na koji

je imenovan

u

sljedeóim slučajevima:
ako saĺľ'zatraži ľazrješenje u skladu sa sklopljenim ugovoľom,
ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili opiim pľopisima o ľadu
dovođedo prestanka radnog odnosa.
ako ravnatelj ne postupa pľema propisima ili opóim aktima Učilišta'odnosno
neosnovano ne izvršava odluke tijela Učilištaili postupa pľotivno njima,

-

-

-9-

-

ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Učilištuštetu
ili ako zanemaľuje i nesavjesno obavlja svoju dužnost tako da nastanu ili mogu nastati
smeĘe u obavljanju djelatnosti Učilišta'
u slučaju da Grad Yaraždin ne prihvati izvješóa o financijskom poslovanju i
ostvaľivanju programa rada Učilišta.

-

Članak je brisan.

Članak 42.
Članak 43.

Upravno vijeóe dužno je u roku od 30 dana od dana saznanja postojanj a razloga iz ělanka
41. ovog Statuta podnijeti prijedlog za razrješenje ravnatelja Gradskom vijeću Grada
Yaraždina.

Clanak 44.

U slučaju da Gľadsko vijeće Grada Yaražđiĺane imenuje ravnatelja do isteka

mandata
dosadašnjeg ravnatelja, kao i slučaju razľješenja ľavnatelja pľije isteka mandata, Gľadsko
vijeóe Grada Yaraždina imenuje vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj duŽnosti ravnatelja može obavljati poslove ravnatelja Učilištanajduže godinu
dana.
U roku od 30 dana od dana imenovanja vľšiteljaduŽnosti ravnatelja, Upravno vijeće
duŽno je raspisati natječaj za imenovanje ravnatelja.

vI. RASPoLAGAI\JE IMovINoM I FINANCIJSKo PosLovANJE UčILIŠTA
članak 44.
Imovinu Učilištačine sredstvazaraď pribavljena od Grada Yaraždina, stečena pruŽanjem
usluga ili pribavljenaiz drugihizvora sukladno zakonu.

članak 45.
Imovinu Učilištačine sva imovinska pľava kojih je Učilištenositelj (pokľetnine i
nekretnine u vlasništw Učilišta,novčana sľedstva, potraŽĺvaĺja i dr.).
o korištenju i raspolaganju imovinom Učilištaodlučuju Upravno vijeóe i ravnatelj
suklađnozakonu, aktu o osnivanju i ovom Statutu.
o imovini Učilištadužni su brinuti svi zaposlenici Učilišta.

Članak 4ó.
prihode:
Učilišteostvaruje
obavljanjem djelatnosti iz članka 11. ovog Statuta,
iz proračuna Gľada Yaraždina u dijelu koji Grad YaraŽdin utvľdi kao svoju javnu
potrebu,
na druge načine u skladu sa zakonom.

-

Clanak47.
Financijsko poslovanje Učilištaobavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima.
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Clanak 48.
Ako Učilišteu obavljanju svoje djelatnosti ostvaľi dobit, ostvarena se dobit upotrebljava
za obavljanj e i ranoj djelatnosti Učilištau skladu s aktom o osnivanju i statutom.
Kada se iz sredstava buduóih očekivanih prihoda Učilištane moŽe namiľiti gubitak te je
isti potrebno namiriti iz proračuna Gľada Yaraždina' odluku o pokľióu gubitka, na
prijedlog upravnog vijeóa donosi tijelo Grada Yaraždina sukladno Statutu Grada

Yaraždina'

čhnak 49.

Ugovore o nabavi sredstava potrebnih za obavljanje djelatnosti Učilištene moŽe sklapati
prije nego se za tu swhu osiguraju financijska sredstava suklađnozakonu.

Clanak 50.
Za sastavljanje i kontrolu knjigovodstvenih isprava i naloga za isplatu i za zakonitost i
ispravnost poslovnih pľomjena, odgovoľna je pored ravnatelja i osoba koja neposľedno
obavlja poslove računovod stv a za Učilište.
Za vođenjei čuvanje poslovnih knjiga i isprava odgovoľne su osobe navedene u

prethodnom stavku ovog članka.

čhnak 51.
Vođenjeračunovodstvenog i knjigovodstvenog poslovanja, evidencija, financijsko

poslovanje obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima.
Vođenjeostale dokumentacije obavlja se u skladu sa zakonom i posebnim pľopisima.

Clanak 52.
Učilišteza svaku poslovnu godinu đonosifinancijski plan i godišnji obračun.
Ako se ne donese financijski p|anza slijedeóu poslovnu godinu do 31. prosinca tekuće
godine, donosi se privremeni financijski plan zarazdoblje od tri mjeseca.
Naľedbodavac zainršenje financijskog plana je ravnatelj Učilišta.
Računovodstvenu i knjigovodstvenu dokumentaciju, sukladno ovlaštenju, potpisuje osoba
koja neposredno obavlja poslove računovodstva za Učilištete je suodgovorna za točnost
podataka.

Clanak 53.
Učilištesamostalno nastupa prilikom zaključivanja ugovora u poslovima neophodnim za
obavljanje djelatnosti iz članka 1 1. ovog Statuta.

VII. JA\T1\OST RADA

Clanak 54.

Rad Učilištaje javan.
Učilišteje dužno pľavodobno i istinito obavještavati javnost o obavljanju djelatnosti ili
dijela djelatnosti za kojeje osnovano.
o obavljanju djelatnosti i načinu pružĄa usluga Učilišteizvješćuje pravne osobe i
građane:
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sľedstvima javnog informiranja,
održavanjem skupova i savjetovanja,

izdavĄernpublikacija,

na drugi primjeren način.

Clanak 55.

o uvjetima i načinu rada Učilištaravnatelj izvješćuje zaposlenike Učilišta:

-

objavljivanjem opóih akata,
objavljivanjem odluka i zaključaka,
sazivanjem skupovazaposlenika,
na drugi primjeľen način.

čbnak 56.
Samo ravnatelj i zaposlenici koji su ovlašteni mogu obavještavati javnost o đjelatnosti
Učilišta.
Ravnatelj i ovlašteni zaposlenici duŽni su u okviru svojih ovlaštenja nadležnim tijelima,
na njihov zahtjev, davati točne podatke.

čhnak 57.
Za javnostrada Učilištaodgovorni su Upravno vijeóe i ravnatelj

VUI. POSLOVNA TAJNA
Clanak 58.
Poslovnom tajnom smatraju se:
- podaci sadľžaniu molbama, zahtjevima i prijedlozima građanai pravnih osoba
upućenih Učilištu,
- podaci sadľžani u prilozima uz molbe, zaht1eve i prijedloge iz točke 1. ovog

-

č1anka,

podaci o upisnicima programa obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja koje
su socijalno moľalne naravi,
podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopói Učilištu,
osobni podaci zaposlenika Učilišta,
dokumenti koji se odnose na obľanu,
podaci i isprave koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom.

članak 59.
Podatke koji se smatraju poslovnom tajnom duŽni su čuvati svi zaposlenici Učilištabez
obzirana to na koji način su za njih sazĺali.
Čuvanje poslovne tajne obvezuje zaposlenike i nakon pľestanka rada u Učilištu.
Povľeda čuvanja poslovne i profesionalne tajne predstavlja povredu radne obveze.
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Clanak 60.
Podaci koji se smatraju poslovnom tajnom mogu se priopóiti samo tijelima koja je za to
ovlastio zakon, odnosno tijelima i osobama kojima ovlaštenja proizlaze iz đužnostikoju
obavljaju.

Ix. ZAŠTITA oKoLIŠA
Clanak 61.
Zaposlenici Učilištaimaju pravo i obvezu osigurati uvjete začuvanjeirazvitak prirodnih,
radom stvoľenih vrijednosti okoliša te sprečavati i otklanjati posljedice koje
zagađivaĺjemzraka, tla i vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili
dovode u opasnost životi zdravlje ljudi.
Zaštítaokoliša razumijeva zajedničko djelovanje svih zaposlenika Učilišta.

članak 62.
Zaposlenici Učilištakoji sudjeluju u izvođenjuprograma obrazovarlja, osposobljavanja i
usavršavanj a, ďužni su posvetiti pozoľnost informiľanju polaznika tih programa glede
čuvanja i zaštite okoliša.

članak ó3.
Progľami rada Učilištau zaštiti okoliša sastalmi su dio proglama radairazĺlitka Učilišta.

x. RADNI ODNOSI, PRAVA ZAPOSLENIKA r SURADNJA SA SINDTKATOM
Clanak ó4.

Radni odnos, plaće i druga materijalna prava zaposlenika

u Učilištuodređujuse
Pravilnikom o radu i Pľavilnikom o plaóama sukladno općim propisima o radu.
Clanak 65.
Sindikalno organiziranje u Učilištuje slobodno.
I ZAPIsNIK
xI. oPĆI I PoJEDINAČNI AKTI učn rŠľł

čhnak óó.
opói akti Učilištasu:

-

Statut,

Pravilnici,
Poslovnici,
odluke kojima se na opói način uređujuodnosi i pojedina pitanja u Učilištu.
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čhnak 67.
opóe akte ovlaštena tijela Učilištadonose u vezi s:
- izvršenjem zakona, podzakonskih akata i drugih propisa,
- izvršenjem odľedbi ovog Statuta,
- uređivanjem odnosa u Učilištu.

Članak 68.
Inicijativu za donošenje opóih akata, njihovih izmjena i đopuna,može dati svaki
zaposlenik Učilišta,ľavnatelj, članovi Upravnog vijeóa i Grad VaľaŽdin.

čhnak ó9.
Ianjene

i

dopune Statuta
zakonom i ovim Statutom.

i

drugih opóih akata donose se pľema postupku utvľđenom

Clanak 70.
opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Učilišta.
Statut Učilišta,osim na oglasnoj ploči, objavljuje se i u ,,Službenom vjesniku Gľada
Yaraždinď'.
Statut Učilištastupa na snagu istekom osam dana od dana objavljivanja u ,,SluŽbonom
vjesniku Grada Yaražđina'o,a ostali opći akti sfupaju na snagu najranije dan nakon dana
objave na oglasnoj ploči Učilišta.

Čhnak 71.
se danom njihova stupanja na snagu ako aktom kao dan primjene
nije određenneki drugi dan.

opći akti pľimjenjuju

Č|anak72.
Autentično tumačenje opóih akata daje tijelo koje ih je donijelo.

članak 73.
Učilišteosigurava svakom zaposleniku, ukoliko on to Zahtijeva, uvid ili kraóu uporabu
općih akata Učilišta.
Učilišteosigurava korisnicima svojih usluga uvid u odľedbe općih akata koji su u vezi s
pružanjem usluga.

Č|anak74.
Pojedinačne akte kojima se uređujupojedina pľava i interesi zaposlenika donosę Upľavno
vijeóe i ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izrrršavaju se nakon donošenja, osim ako je
pľovođenjetih akata uvjetovano izvršnošćuakata, nastupom određenihčinjenica ili
istekom određenogroka.
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Clanak 75.
osim na sjednicama Upravnog vijeća' Zapisnik se vodi i na sjednicama drugih tijela za
koje se utvrdi općim aktima Učilišta.
Zapisnik mora biti poĘun i istinit, odnosno točno inažavali tijek rada i bit odluka,
odnosno stavova sjednice.

xII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE oDREDBE
Clanak 76.
Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno znač,enje,bez obzira da li se koriste u muškom ili
ženskom rodu, na jeđnaknačin odnose se na muški i ženski rođ.

Clanak77.

ovaj Statut donosi Upravno vijeóe Učilištauz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća

Gľada Yaraždina.

Clanak 78.
Sfupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Puěkog otvorenog učilišta
Yaraždin ("SluŽbeni vjesnik Grada Yaraždina" broj 9116).

Clanak 79.

ovaj Statut stupa na snagu istekom osam dana od dana objavljivanja u ''SluŽbenom
vj

esniku Gľada Y araždina" .

Clanak 80.

Do donošenja opóih akata prema odredbama ovog Statuta, primjenjivat će se odredbe
opóih akata Učilištakoje nisu u suprotnosti s ovim Statutom.

KLASA: 003 -05/20-0 I /0 1
URBRoJ: 2 1 86-88-04 -Żl -03
Yaraždin,22.02.202l.

PREDSJEDNICA UPRA\,rNoG VIJEĆA
PUCKOG OTVORENOG U
A

)ĺu

'ľ"''";

Ines Hrain Ludošan

-15-

Ln

