
 
 
 
 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
   ISTARSKA ŽUPANIJA 
            GRAD PAZIN  
          Gradonačelnik 
 
KLASA: 013-01/14-01/01 
URBROJ: 2163/01-01-01-14-4 
Pazin, 22. siječnja 2014.  
 
 

       PREDSJEDNIKU  
       GRADSKOG VIJEĆA 
 
 
 
Predmet: Imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog  
      učilišta u Pazinu.              

 
 

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 

novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. -pročišćeni 
tekst) i članka 34. stavka 1. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09. i 4/13.) 
Prijedlog rješenja imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu, upućujem 
predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina na daljnje postupanje. 

 
Na sjednici Komisije za izbor i imenovanja i na sjednici Gradskog vijeće Grada Pazina o 

ovom će predmetu izvještavati Ivica Franković, predsjednik Upravnog vijeća Pučkog otvorenog 
učilišta u Pazinu. 
 

     

            
          Gradonačelnik 

           Grada   Pazina 
        Renato Krulčić,v.r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
   ISTARSKA ŽUPANIJA 
            GRAD PAZIN  
Upravni odjel za samoupravu,  
upravu i društvene djelatnosti  
 
KLASA: 013-01/14-01/01 
URBROJ: 2163/01-05-01-14-3 
Pazin, 21. siječnja 2014.  

       GRADONAČELNIK 
       GRADA PAZINA 
       Renato Krulčić 
 
Predmet: Imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog  
      učilišta u Pazinu.              

 
 Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu je u prosincu 2013. godine pokrenulo 
postupak za izbor / imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu. Na natječaj koji je 
objavljen 12. prosinca 2013. godine u dnevnim novinama „Glas Istre“ zaprimljene su četiri prijave i to 
od Eliane Batagelj, Dubravica 4 iz Pazina, Darka Tumpića, Zagrebačka 48 iz Pazina, Sonje Matijašić, 
Muntriljska 10 iz Pazina i Tamare Paris, Grdoselo 19 iz Pazina.    
 Upravno vijeće je o kandidatima raspravljalo na dvije sjednice (23. i  27. prosinca 2013.) te je 
na temelju dostavljene natječajne dokumentacije i programa rada, većinom glasova utvrdilo prijedlog 
da se Darko Tumpić, prof. imenuje ravnateljem Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu.  

Stručno osoblje Pučkog otvorenog učilišta nije podržalo prijedlog Upravnog vijeća o 
imenovanju Darka Tumpića ravnateljem Pučkog otvorenog učilišta (KLASA: 021-06/13-01/18, 
URBROJ: 2163/01-11-13-01 od 31. prosinca 2013.). 
 Primjenom članka 38. stavka 2. i članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama („Narodne 
novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.) - ravnatelja javne ustanove imenuje predstavničko tijelo 
jedinice lokalne samouprave, a mandat ravnatelja je četiri godine ako zakonom, aktom o osnivanju ili 
statutom ustanove nije drugačije određeno), članka 5. stavka 2. Zakona o upravljanju javnim 
ustanovama u kulturi ((„Narodne novine“ broj 96/01.) -ravnatelje javnih ustanova u kulturi kojih su 
osnivači ili vlasnici gradovi imenuju predstavničko tijelo osnivača na prijedlog upravnih vijeća 
ustanove i po pribavljenom mišljenju stručnog osoblja i članka 47. stavka 4.  Statuta Pučkog 
otvorenog učilišta u Pazinu («Službene novine Grada Pazina» broj 14/95., 3/98., 13/08., 6/09.-
pročišćeni tekst i 23/09.) - utvrđeni prijedlog za imenovanje ravnatelja Upravno vijeće dostavlja 
Gradskom vijeću Grada Pazina radi donošenja Rješenja o imenovanju ravnatelja Upravno vijeće je 
prijedlog da se Darko Tumpić, profesor hrvatskog jezika i književnosti - talijanskog jezika i 
književnosti iz Pazina, Zagrebačka 48, imenuje ravnateljem POU zajedno s mišljenjem stručnog 
osoblja, zapisnikom o radu Upravnog vijeća i sa ostalom natječajnom dokumentacijom, dostavilo 
Gradskom vijeću Grada Pazina na daljnje postupanje. 

S obzirom da je Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici 28. ožujka 2013. godine Sonju 
Matijašić, prof., imenovalo v.d. ravnateljicom Pučkog otvorenog učilišta do imenovanja ravnatelja/ice 
ustanove na temelju ponovljenog natječaja ali najduže do godine dana možemo konstatirati da je 
Upravno vijeće pravovremeno dovršilo natječajni postupak. Predlažemo da se prijedlog Upravnog 
vijeća podrži.  

Na sjednici Komisije za izbor i imenovanja i na sjednici Gradskog vijeće Grada Pazina o 
ovom će predmetu izvještavati Ivica Franković, predsjednik Upravnog vijeća Pučkog otvorenog 
učilišta u Pazinu. 

          Pročelnica 
                 Nevija Srdoč,v.r. 

Prilog: Prijedlog Rješenja. 



Prijedlog 
Na temelju članka 39. i 40. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 29/97., 

47/99. i 35/08.), članka 47. stavak 4. Statuta Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu («Službene novine 
Grada Pazina» broj 14/95., 3/98., 13/08., 6/09.-pročišćeni tekst i 23/09.) i članka 22. Statuta Grada 
Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09. i 4/13.), a na prijedlog Upravnog vijeća Pučkog 
otvorenog učilišta u Pazinu, Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj  ------------ 2014. 
godine donosi   

 
R J E Š E NJ E 

o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu 
 

 1. DARKO TUMPIĆ, prof. iz Pazina, Zagrebačka 48, imenuje se ravnateljem Pučkog 
otvorenog učilišta u Pazinu, na mandat od 4 godine. 
 2. Mandat imenovanog ravnatelja započinje 17. veljače 2014. godine. 
 3. Ovo Rješenje objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.  
 

 
O b r a z l o ž e nj e 

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu (dalje: Upravno vijeće) je na svojoj 
sjednici 10. prosinca 2013. godine donijelo odluku o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja/ice 
Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu. Odluka o raspisivanju natječaja je u skladu s Rješenjem o 
imenovanju v.d. ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu („Službene novine Grada Pazina“ 
broj 8/13.). Rješenje je 28. ožujka 2013. godine donijelo Gradsko vijeće Grada Pazina, a za v.d. 
ravnateljicu Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu imenovalo Sonju Matijašić, prof. do imenovanja 
ravnatelja/ice ustanove na temelju ponovljenog natječaja ali najduže do godine dana. S obzirom na 
uvjete i razdoblje imenovanja v.d. ravnateljice odluka Upravno vijeće o raspisivanju natječaja je u 
skladu s navedenim rješenjem.   
 Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu (dalje: POU) 
za naredni mandat od četiri (4) godine objavljen je 12. prosinca 2013. godine u dnevnim novinama 
„Glas Istre“. U natječaju su navedeni uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati sukladno Statutu POU, 
vrijeme na koje se bira, dokumentacija koju je potrebno priložiti, te rok od osam (8) dana za 
podnošenje prijave na natječaj računajući od dana objave natječaja. Upravno vijeće je, nakon isteka 
roka za podnošenje prijava na sjednici 23. prosinca 2013. godine utvrdilo, da su na natječaj pristigle 
četiri (4) prijave i to od: Eliane Batagelj, Dubravica 4 iz Pazina, Darka Tumpića, Zagrebačka 48 iz 
Pazina, Sonje Matijašić, Muntriljska 10 iz Pazina i Tamare Paris, Grdoselo 19 iz Pazina i da su sve 
prijave podnesene u otvorenom roku sa traženom dokumentacijom. 
 Na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 27. prosinca 2013. godine Upravno vijeće je, 
nakon rasprave, na temelju razmotrene natječajne dokumentacije kandidata, većinom glasova odlučilo 
Gradskom vijeću Grada Pazina predložiti kandidata Darka Tumpića, prof. ravnateljem POU za 
predstojeće četverogodišnje razdoblje.  

Stručno osoblje POU nije podržalo prijedlog Upravnog vijeća za imenovanje Darka Tumpića 
ravnateljem POU, o čemu je dalo svoje mišljenje (KLASA: 021-06/13-01/18, URBROJ: 2163/01-11-
13-01 od 31. prosinca 2013.). 
 Primjenom članka 47. stavka 4. Statuta POU Upravno vijeće je zapisnik o radu Upravnog 
vijeća sa ostalom natječajnom dokumentacijom, mišljenjem stručnog osoblja i utvrđeni prijedlog da se   
Darko Tumpić, profesor hrvatskog jezika i književnosti - talijanskog jezika i književnosti iz Pazina, 
Zagrebačka 48, koji ispunjava sve tražene uvjete iz natječaja, imenuje ravnateljem POU dostavilo 
Gradskom vijeću Grada Pazina radi donošenja rješenja o imenovanju Darka Tumpića ravnateljem 
POU. 
 O odluci Gradskog vijeća obavijestiti će se svi kandidati. 
 
 
 


