
 
Klasa:602-07/22-01/01 
Ur.Broj: 2197-14/01-22/177 
U Zaboku 26.05.2022. 

 
 

Na temelju članka 17. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Zabok sazivam 
5. sjednicu Upravnog vijeća -osmog saziva Pučkog otvorenog učilišta Zabok 

  
 

 
U ČETVRTAK,  02.06.2022. U 10.00 SATI. 

  
  
 

Sjednica će se održati u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Zabok, Zabok, Prilaz Franje Tuđmana 
15, ured  ravnatelja (prizemlje desno – upravna zgrada Regeneracije). 
  
              

Za sjednicu predlažem slijedeći 
  

  
DNEVNI RED: 

  
1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice UV, 
2. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice, 
3. Razno. 

 
 
 
 
 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 
Mr.crim. Josip Horvatin 

 
 
 

Dostaviti: 

1. Mr.crim. Josip Horvatin, Ulica Matije Gupca 74b 

2. Tin Šemovčan, Ulica Matije Gupca 79 

3. Štefica Kuhada, ovdje 

4. Tihomir Vrančić, ovdje 

5. Pismohrana 

 

 

 

 

 



Zapisnik sa 4. sjednice  Upravnog vijeća – 8 saziva POU Zabok,  
održana dana 12.05.2022. u 9,00 sati. 

 
Prisutni: Mr. crim. Josip Horvatin, Tin Šemovčan, Štefica Kuhada i Tihomir Vrančić 
Jednoglasno usvojen dnevni red. 
 
Ad1. Usvajanje zapisnika s 3. Sjednice UV POU Zabok. 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Ad2.Donošenje Statuta POU Zabok.  
Mr. crim.  Josip Horvatin je izvijestio da je Statut prihvaćen na Gradskom vijeću. 
Statut je jednoglasno donešen. 
 
Ad3.  Ravnatelj je izvijestio da Pomorski fakultet još uvijek nije poslao obavijest o upisu ove 
godine, tako da ove godine najvjerojatnije neće biti upisa.  GT institut održat će kod nas ispite za 
maturante iz njemačkog jezika. U mjesecu svibnju ima puno događanja u MMC i Galeriji, od kino 
predstava, kazališne predstave, koncerata i izložbi. Doveden je optički kabel za internet na 
fakultetu. U lipnju su završni ispiti na fakultetima, a u srpnju imamo upise studenata na prvu 
godinu studiranja i više godine a održat će se o-lain. Što se tiče rasta troškova energenata za sada 
još nije preveliki trošak za Učilište, ali od jeseni će se sigurno povećati zbog inflacije i rasta 
troškova.  Od 05.09. počinje dvojno iskazivanje cijena (1 eur = 7,53450  ) u euru i kunama, pa će 
se cijene zaokruživati i donijet će se novi cjenik sa povećanjem cijena usluga zbog ostalih 
povećanja troškova .  
Mr.crim. Josip Horvatin postavio je pitanje vezano za neoporezive primitke i kako se mogu 
isplaćivati, te da ih treba isplatiti zaposlenima, mada po njegovom je bolje podići plaće 
zaposlenih. 
Kuhada Štefica je odgovorila da se neoporezivi primici ( prigodne nagrade, novčane 
nagrade,jubilarne nagrade i dr.) isplaćuju prema važećem Zakonu o porezu na dohodak i 
Pravilniku o porezu na dohodak i Pravilniku o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika u 
POU Zabok, u kojima su utvrđeni iznosi koji se mogu isplatiti neoporezivo jedanput godišnje ili 
rasporediti iznos u više isplata kroz godinu. Ravnatelj je izvijestio da prošle godine nismo 
isplatili sve neoporezive primitke jer se mislilo da neće biti dovoljno sredstava za podmirenja 
ostalih obveza. 
Mr.crim. Josip Horvatin je rekao da ćemo slijedeću sjednicu Upravnog vijeća imati 01.06.2022. u 
10,00 sati, a nakon sjednice sastanak sa zaposlenicima. Na toj sjednici će se donijeti Odluka o 
raspisivanju natječaja za ravnatelja/ice s obzirom na rok isteka mandata dosadašnjem 
ravnatelju i terminima održavanja sjednica Gradskog vijeća Grada Zaboka koje imenuje novog 
ravnatelja. 
 
Sjednica završila u 10,00 sati. 
 
 

Zapisničar:                                                                                                                   Predsjednik UV: 

Kuhada Štefica                                                                                                   Mr.crim. Horvatin Josip 

 

Klasa:602-07/22-01/01 
Ur.Broj: 2197-14/01-22/178 

U Zaboku 02.06.2022.  



  

 
  

    
    

 Na temelju članka 40. točke 1. i članka 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93., 
29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.) i članka 29. stavka 5. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Zabok 
(KLASA:602-07/22-01/01 URBROJ:2197-14/01-22/174) Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta 
Zabok na svojoj 5. sjednici održanoj dana 2. lipnja 2022. godine donosi 
 
 

 
 

ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA 
za imenovanje ravnatelja/ice 

 
 

 
 I. Upravno vijeće raspisuje javni natječaj za ravnatelja/icu Pučkog otvorenog učilišta Zabok za 
mandatno razdoblje od četiri godine. 
     
 II. Tekst javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice daje se u prilogu ovoj Odluci i čini njezin 
sastavni dio. 
 
 III. Javni natječaj objavit će se u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Pučkog 
otvorenog učilišta Zabok. 
  
 IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 

 PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 
mr. crim. Josip Horvatin 

 
 
 
 
KLASA:602-07/22-01/01 
URBROJ: 2197-14/01-22/179 
U Zaboku 02.06.2022.  

 
 



 Na temelju članka 29. stavka 5. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Zabok (KLASA:602-07/22-
01/01 URBROJ:2197-14/01-22/174) Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Zabok raspisuje 
 

J A V N I    N A T J E Č A J 
za imenovanje ravnatelja/ice 

Pučkog otvorenog učilišta Zabok 
 

 Na ovaj natječaj mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju 
rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod. 
 Ravnatelja imenuje Gradsko vijeće Grada Zaboka na mandat od četiri godine.              

 Za ravnatelja Pučkog učilišta može, na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada Pučkog 
učilišta, biti imenovana osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ima najmanje pet godina radnog 
iskustva u struci i odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima. 
 Za ravnatelja ne može biti imenovana osoba protiv koje se vodi kazneni postupak. 
 Osoba koja se javlja na natječaj dužna je uz potpisanu prijavu na natječaj priložiti sljedeću 
dokumentaciju: 

-  životopis 
- prijedlog plana rada Pučkog otvorenog učilišta Zabok za mandatno razdoblje 
- preslik osobne iskaznice 
-  preslik dokaza o stečenoj spremi (diplome ili potvrde) 
- preslik dokaza o najmanje pet godina radnog iskustva u struci (ugovora o radu ili potvrde 

poslodavca ili sl.) 
- preslik ispisa elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili 

potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji 
- preslik uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak ne starije od tri mjeseca od zadnjeg dana roka 

prijave na natječaj. 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je 

u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i o tome priložiti svu propisanu dokumentaciju te ima 
prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. i 103. 
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17., 
98/19. i 84/21.) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz 
ovog natječaja i sve potrebne dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju sukladno 
popisu na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa čl. 48.f  Zakona o zaštiti 
vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 
82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o 
ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo 
te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos. 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa članku 48. Zakona o 
civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21.) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, 
osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja i sve potrebne dokaze u svrhu ostvarivanja 
prava prednosti pri zapošljavanju sukladno popisu na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o 
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18. i 
32/20.) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja 
i dokaz o invaliditetu. 

 

 
 Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od osam (8) dana od dana 
objave ovog natječaja u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Pučkog otvorenog učilišta Zabok, 
u zatvorenoj omotnici, s naznakom „natječaj za ravnatelja– ne otvaraj“, na adresu: Pučko otvoreno 
učilište Zabok, Kumrovečka 8, 49210 Zabok. 



Osobe koje nisu podnijele potpunu i/ili pravodobnu prijavu ili ne udovoljavaju uvjetima iz 
natječaja ne smatraju se kandidatima te se njihove prijave neće razmatrati.  

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja provest će se testiranje putem intervjua. 
Mjesto i vrijeme održavanja intervjua bit će objavljeni na mrežnim stranicama Pučkog otvorenog učilišta 
Zabok najmanje 3 dana prije dana intervjua. Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je 
povukao prijavu na natječaj.  
 Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od četrdeset i pet dana od isteka 
roka za podnošenje prijava. 
  
 

UPRAVNO VIJEĆE 
PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA ZABOK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




