
 
Na temelju članka 47. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Hrvatski dom Petrinja („Službeni 
vjesnik“, broj 01/07 i 26/10), u daljnjem tekstu: Učilište, Upravno vijeće Učilišta, uz 
prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Petrinje, KLASA: 012-03/16-01/02, URBROJ: 
2176/06-01-16-2 od 29.06.2016. godine, na 11. sjednici održanoj 11.07.2016. godine donijelo 
je 
 
 
 
 

ODLUKU 
 

o  izmjenama  i  dopunama  Statuta 
 

Pučkog otvorenog učilišta Hrvatski dom Petrinja 
 
 
 
 

Članak 1. 
 

U članku 6. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Hrvatski dom Petrinja („Službeni 
vjesnik“, broj 01/07 i 26/10)   riječ „žig“ zamjenjuje se rječju „pečat“. 
 

Članak 2. 
 

U članku 9. stavku 1. podstavak 3. mijenja se i glasi: „- muzejska djelatnost“. 
U istom članku podstavak 5. mijenja se i glasi: „- programi zdravstvenog 

prosvjećivanja, psihološkog savjetovanja, prevencije i očuvanja psiho-socijalnog 
zdravlja djece, mladih i odraslih“. 

U podstavku 11. riječi „sukladno Zakonu o srednjem školstvu“ brišu se.  
Podstavak 12. mijenja se i glasi: „- obrazovanje odraslih“. 

 
Članak 3. 

 
U članku 15. iza točke 2. dodaje se točka 3. "Voditelj Galerije „Krsto Hegedušić“.  

 
Članak 4. 

 
U članku 17. stavak 2. mijenja se i glasi: 

„Predsjednika i jednog člana Upravnog vijeća imenuje osnivač iz reda istaknutih 
kulturnih ili prosvjetnih radnika u Gradu Petrinji.“ 

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 
„Jednog člana Upravnog  vijeća biraju i opozivaju radnici na slobodnim i neposrednim 
izborima, tajnim glasovanjem, između radnika zaposlenih u Učilištu. Pravo predlagati 
člana Upravnog vijeća ima svaki radnik Učilišta. Pravo biti predložen i imenovan za 
člana Upravnog vijeća ima svaki radnik Učilišta osim ravnatelja. Predloženi kandidat 
mora se suglasiti s prijedlogom. Za člana Upravnog vijeća izabran je kandidat koji je 
dobio najveći broj glasova nazočnih djelatnika. Ako su dva ili više predloženih 
kandidata dobili isti broj glasova, izbor se ponavlja u roku od osam dana. Predstavnik 
radnika ima isti pravni položaj kao i drugi imenovani članovi Upravnog vijeća.“ 

Dosadašnji  stavak 3. koji postaje stavak 4. mijenja se i glasi: 
 iza riječi „imenuju se“ dodaju se  riječi „odnosno biraju“ i ispred točke dodaju se riječi 
„odnosno izabrani“. 



Članak 5. 
 

U članku 18. iza riječi „imenovanja“ dodaju se riječi „odnosno izbora“. 
 

Članak 6. 
 

Iza članka 18. dodaje se novi članak 18a. koji glasi: 
„Upravno vijeće: 

- donosi programe rada i razvoja te nadzire njihovo izvršavanje, 
- odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu, 
- predlaže osnivaču promjenu djelatnosti, 
- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima, 
- imenuje ravnatelja Učilišta i voditelja Galerije „Krsto Hegedušić“ sukladno 

ovome Statutu, 
- donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom, aktom o osnivanju i 

statutom te drugim općim aktima ustanove.“ 
 

Članak 7. 
 

U članku 20. stavak 1. mijenja se i glasi: 
„U slučaju da se iz bilo kojeg razloga smanji broj članova Upravnog vijeća, na mjesto 
ranijeg člana imenuje se, odnosno bira novi član.“ 

U stavku 2. iza riječi „novoimenovanom“ dodaju se riječi „odnosno 
novoizabranom“. 

U stavku 3. iza riječi „Izbor“ dodaju se riječi „odnosno imenovanje“. 
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 

„Upravno vijeće dužno je izvijestiti osnivača o potrebi imenovanja novoga člana 
Upravnog vijeća iz članka 17. stavak 2. u roku od 8 dana od dana prestanka svojstva 
člana Upravnog vijeća.“ 
 

Članak 8. 
 

U članku 21. iza riječi „Članove Upravnog vijeća“ dodaju se riječi „iz članka 17. 
stavak 2.“.  
 

Članak 9. 
 

U članku 26. riječ „bira“ zamjenjuje se rječju „imenuje“. 
 

Članak 10. 
 

U članku 29. stavak 1. riječ „bira“ zamjenjuje se rječju „imenuje“, u stavku 2. i 3. 
riječ „izboru“ zamjenjuje se rječju „imenovanju“, a  u stavku 4. riječ „izabrana“ zamjenjuje 
se rječju „imenovana“. 
 

Članak 11. 
 

U članku 30. stavku 1. riječ „izabran“ zamjenjuje se rječju „imenovan“, a riječ 
„izbor“ zamjenjuje se rječju „imenovanje“. 

U stavku 2. riječ „izbora“ zamjenjuje se rječju „imenovanja“. 
 

Članak 12. 
 

Iza članka 31. dodaju se novi članci 31 a. i 31 b. koji glase: 



 
„Članak 31a. 

 
Galerija „Krsto Hegedušić“ (u daljnjem tekstu: Galerija) ima voditelja. Voditelj galerije 
ujedno je i organizator rada kulturnih djelatnosti. 
Na temelju četverogodišnjeg programa rada, za voditelja Galerije može biti imenovana 
osoba koja ima: 

- završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen 
studij, te pet godina rada u muzejskoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi, 
znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja i 
galerija 

- iznimno završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i 
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim 
izjednačen studij, te jednu godinu rada u muzejskoj djelatnosti ili pet godina 
rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz 
djelatnost muzeja i galerija 

- jednu godinu rada u muzejskoj djelatnosti ili pet godina rada u kulturi, znanosti 
ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja i galerije 

- stručne, radne i organizacijske sposobnosti. 
Voditelja Galerije imenuje i razrješuje Upravno vijeće na temelju javnog natječaja. 
Voditelj Galerije imenuje se na četiri godine i ista osoba može ponovno biti imenovana. 
 

Članak 31b. 
 
     Voditelj Galerije: 

- rukovodi stručnim radom Galerije, 
- donosi pravilnik o radu Galerije, 
- obavlja druge poslove određene zakonom i općim aktima Učilišta. 

     Voditelj Galerije član je Muzejskog vijeća.“ 
 

Članak 13. 
 

     Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Grada 
Petrinje, a objavit će se i na oglasnoj ploči POU Hrvatski dom Petrinja. 
 
KLASA: 612-01-16-01 
URBROJ: 2176-104-01-16-466 
 
Petrinja, 11.07.2016. 

Predsjednica Upravnog vijeća 
 
  

                                                                                                        Valerija Nikić, dr. med. 
 
 
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Pučkog otvorenog učilišta Hrvatski dom 
Petrinja objavljena je u „Službenom vjesniku“ Grada Petrinja, dana 15. srpnja 2016. godine i 
stupila na snagu dana 23. srpnja 2016. godine.  
 

         Ravnateljica 
 
 

Mirica Zukanović 


