Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj
76/93, 29/97-ispr., 47/99-ispr. i 35/08) i članka 29. St. 1. Statuta Pučkog otvorenog
učilišta Križevci ( Službeni vjesnik Grada Križevaca br. 1/11, 3/15.) , Upravno vijeće
Pučkog otvorenog učilišta Križevci na sjednici održanoj 4. rujna 2018. godine donijelo
je:
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KRIŽEVCI
Članak 1.
U Statutu Pučkog otvorenog učilišta Križevci ( Službeni vjesnik Grada Križevaca
br. 1/11, 3/15) u članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Djelatnost Učilišta je:
• obrazovanje odraslih, sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih, koje se
može odvijati kao formalno, neformalno, informalno i/ili samousmjereno
učenje,
• knjižnično čitaoničke i informacijske djelatnosti
• dječje igraonice i amaterskog kazališta,
• ostvarivanje i promicanje multikulture, nacionalnih i intelektualnih vrijednosti,
• organiziranje glazbenih, estradnih, filmskih i drugih kulturno umjetničkih
programa, vlastite produkcije ili u suradnji s drugim ustanovama i
organizacijama
• galerijsko izložbena i muzejska djelatnost,
• zaštita kulturne baštine,
• organiziranje i promicanje svih oblika kulturno umjetničkog stvaralaštva, uz
poticanje kreativnosti kod građana,
• prikazivanje filmova i iznajmljivanje videofilmova
• audiovizualna, sukladno Zakonu o audiovizualnim djelatnostima,
• komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima
• informatičko opismenjavanje građana (djece, mladeži i odraslih), organiziranje
tečajeva sviranja glazbenih instrumenata,
• tečajevi i poduke stranih jezika, organiziranje popularno-znanstvenih
tečajeva radionica i sl.,
• javno informiranje, organizacija javnih predavanja i tribina, organizacija
stručnih skupova i savjetovanja, u suradnji s drugim ustanovama i
organizacijama,
• nakladnička djelatnost,
• proizvodnja i prodaja umjetničkih djela, suvenira, knjiga, audio i video
materijala.
Dodatna djelatnost Učilišta je:
• pružanje računovodstvenih i knjigovodstvenih usluga,
• pružanje ugostiteljskih usluga (usluživanje pićem i napitcima),
• usluge umnožavanja i fotokopiranja.“
Članak 2.
Članak 31 mijenja se i glasi:

„Za ravnatelja Učilišta može biti imenovana osoba koja zadovoljava sljedeće
uvjete:
• ima visoku stručnu spremu odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni
studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički
diplomski stručni studij
• najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima koji se odnose na osnovne
djelatnosti Učilišta.“
Članci 60., 61. i 62. brišu se. Dosadašnji članci 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69.,
70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78. i 79. postaju članci 60., 61., 62., 63., 64., 65.,
66., 67., 68., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76. i 77
Članak 3.
U dosadašnjem članku 67. koji postaje članak 64 mijenjaju se točke 2. i 3. i
glase:
 „ Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima zaposlenika u Pučkom
otvorenom učilištu Križevci
 Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskoga i registraturnog gradiva u Pučkom
otvorenom učilištu Križevci sa posebnim popisom arhivskog i registraturnog
gradiva i rokovima čuvanja.“
Članak 4.
Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od objave na
Oglasnoj ploči POU Križevci, a nakon što Gradsko vijeće Grada Križevaca da svoju
suglasnost, te će se objaviti u Službenom vjesniku Grada Križevaca.
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