
Na temelju članka 16f. i 61. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Slatina, Upravno vijeće Pučkog 

otvorenog učilišta Slatina, na sjednici održanoj 22. listopada 2010. donijelo je 

 

 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

STATUTA 

PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA SLATINA 

 

 

Članak 1. 

U Statutu Pučkog otvorenog učilišta Slatina (KLASA: 612-01/97-01/252, URBROJ: 2189-53-97-01, 

od 19. rujna 1997. godine), u članku 10. podstavci 92.51.1 Djelatnosti knjižnica i 92.52.1 Djelatnosti 

muzeja brišu se. 

Članak 2. 

U članku 16. riječi „stručni kolegij” zamjenjuje se riječima „stručno vijeće”. 

Članak 3. 

Članak 16a. stavak 3 mijenja se i glasi: 

„Tri člana Upravnog vijeća imenuje Gradsko vijeće Grada Slatine, dok ostale članove iz svojih redova 

biraju u skladu s ovim Statutom djelatnici Ustanove”. 

 

Članak 4. 

 

Članak 16b. mijenja se i glasi: 

„Članove Upravnog vijeća iz reda djelatnika Ustanove, biraju i opozivaju djelatnici Ustanove na 

neposrednim izborima, tajnim glasovanjem. 

Pravo predlagati i biti predložen za člana Upravnog vijeća ima svaki djelatnik osim ravnatelja ”. 

 

Članak 5. 

 

Članak 16c. mijenja se i glasi: 

„Izbore za predstavnike djelatnika u Upravnom vijeću, provodi izborni odbor  od tri člana koje 

imenuje skup djelatnika. 

Listu kandidata za izbor članova Upravnog vijeća predlaže sindikat djelatnika u Ustanovi ili skupina 

djelatnika koju podržava najmanje deset posto djelatnika zaposlenih u Ustanovi. 

Lista kandidata mora imati najmanje onoliko kandidata koliko se predstavnika bira. 

Za predstavnike djelatnika u Upravnom vijeću, izabrani su kandidati koji dobiju najveći broj glasova. 

Ako više kandidata koji su po broju glasova na drugom mjestu dobije isti broj glasova, glasovanje o 

tim kandidatima se ponavlja”. 

 

 



Članak 6. 

 

U člancima 27., 28., 29. i 30. riječi „stručni kolegij”zamjenjuje se riječima „stručno vijeće”. 

 

Članak 7. 

 

U članku 27. stavak 2. riječi „ima pet članova” zamjenjuju se riječima „čine voditelji”. 

 

Članak 8. 

 

Ova Odluka o izmjenama i odlukama Statuta stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj 

ploči Ustanove. 

 

KLASA: 600-01/10-01/01 

URBROJ: 2189-53-01-10-23 

 

Broj:  / 10. 

U Slatini,  22. 10.  2010. 

 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća: 

   

     Damir Drokan 

 

Na ovu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta suglasnost je dalo Gradsko vijeće Grada Slatine 

zaključkom Klasa: 012-03/10-01/05  Urbroj: 2189/02-01-10-2  donijetom na sjednici     24.11        

2010. godine. 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta objavljena je na oglasnoj ploči Pučkog otvorenog učilišta 

Slatina dana    17. 12.     2010. godine te stupila na snagu dana                                  2010. godine. 

 

 

 

                                                                                                  Ravnateljica: 

 

Danijela Fabric Fabijanac, prof. 


