
 
Klasa:602-07/22-01/01 
Ur.Broj: 2197-14/01-22/218 
U Zaboku 21.06.2022. 

 
 

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

  
 

 
U PONEDJELJAK,  27.06.2022. U 9.00 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 5. sjednice UV, 
2. Donošenje Prijedloga za imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Zabok 
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 5. Sjednice Upravnog vijeća – 8 saziva POU Zabok,  

održane dana 02.06.2022. u 10,00 sati. 

 

Prisutni Mr. crim. Josip Horvatin, Tin Šemovčan, Kuhada Štefica i Vrančić Tihomir 
Jednoglasno je usvojen dnevni red. 
 
Ad1.  Usvajanje zapisnika sa 4. Sjednice UV POU Zabok. 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Ad2.  Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja/ice 
Mr. crim.  Josip Horvatin  je rekao da u prilogu imamo tekst natječaja koji je usklađen sa 
zakonskim propisima  u gradu. 
Jednoglasno je prihvaćena Odluka o raspisivanju natječaja. 
 
Ad3. Razno 
Mr.crim. Josip Horvatin predložio je da će se 6.sjednica UV POU Zabok održati 27.06.2022 u 9,00 
sati. 
 
Sjednica završila u 10,10 sati. 
 
 
 
Zapisničar:                                                                                                                 Predsjednik UV POU 
Zabok: 
Kuhada Štefica                                                                                                            Mr. crim. Josip Horvatin 
 
 
 
 
Klasa:602-07/22-01/01 

Ur.Broj: 2197-14/01-22/219 

U Zaboku 21.06.2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 na svojoj 6. sjednici 

održanoj dana 27. lipnja 2022. godine donosi 

 

 

 

PRIJEDLOG 

za imenovanje ravnatelja 

Pučkog otvorenog učilišta Zabok 

 

 Predlaže se Gradskom vijeću Grada Zaboka da se za ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Zabok 

imenuje Tihomira Vrančića, dipl. politologa, sa datumom 11. rujna 2022. godine za četverogodišnje 

razdoblje 2022. – 2026. 

 

Obrazloženje 

 

 Prema odredbi članka 38. stavka 2. Zakona o ustanovama, ravnatelja javne ustanove imenuje 

predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

 

 Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Zabok je u skladu sa Statutom Pučkog otvorenog 

učilišta Zabok raspisalo Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice, koji je objavljen 8. lipnja 

2022. godine u Narodnim novinama i mrežnim stranicama Pučkog otvorenog učilišta Zabok. 

 

 Na natječaj su u roku pristigle dvije prijave: Tihomira Vrančića i Jasne Kropf. 

 

 Na temelju teksta javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama i mrežnim stranicama 

Pučkog otvorenog učilišta Zabok definirano je da će se s kandidatima koji će ispunjavati uvjete iz 

natječaja provesti testiranje putem intervjua. Mjesto i vrijeme održavanja intervjua je objavljeno 17. 

lipnja 2022. godine na mrežnim stranicama Pučkog otvorenog učilišta Zabok a datum provođenja 

intervjua s kandidatima je bio određen za 21. lipnja 2022. godine. Prema tekstu natječaja je bilo 

definirano: „ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj“. 

  

Upravno vijeće utvrđuje da je na intervjuu bio pristutan Tihomir Vrančić te da Jasna Kropf nije 

bila prisutna, čime se smatra da je odustala od prijave te se neće uzimati kao kandidatkinja za 

ravnatelja/icu Pučkog otvorenog učilišta Zabok. 

 

U intervjuu sa Tihomirom Vrančićem članovi Upravnog vijeća su upoznati sa njegovim planom i 

programom rada u mandatnom razdoblju od 2022. do 2026. godine. Tihomir Vrančić je zaposlen u 

Pučkom otvorenom učilištu Zabok od 1997. godine a od 2002. godine obnaša dužnost ravnatelja. U 



svojem programu je predložio daljnju suradnju oko organizacije visokoškolskih programa i otvaranje 

novih studijskih programa vezanih uz menadžment u prometu, informatičkim tehnologijama i 

tehničkim zanimanjima. Predložio je verifikaciju onih srednjoškolskih programa koji su traženi na 

tržištu rada. Predložio je daljnje unapređivanje kulturnih događanja u Velikoj galeriji Grada Zaboka i 

tehnološko osuvremenjivanje Multimedijskog centra Zabok.  

 

Također je konstatirano kako je Tihomir Vrančić uz potpisanu prijavu na natječaj priložio svu 

potrebnu 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. 

 

 Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Zabok donosi prijedlog za imenovanje Tihomira 

Vrančića za ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Zabok sa datumom 11. rujna 2022. godine kao u izreci, 

a koji se upućuje Gradskog vijeću Grada Zaboka. 

 

 

 

Predsjednik 

Upravnog vijeća 

Mr. crim. Josip Horvatin 

  

  

Klasa:602-07/22-01/01 

Ur.Broj: 2197-14/01-22/220 

U Zaboku 27.06.2022. 

 

 

 

 


