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Temeljem članka 19. stavka 2. podstavka 9. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vodica 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 12/09, 04/13, 09/13- pročišćeni tekst, 

07/14, 05/15; „Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 04/18 i 05/18) Odbor za statut, poslovnik i 

propise na 15. sjednici održanoj 9. listopada 2019. godine utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o 

osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Vodice koji obuhvaća Odluku o osnivanju Pučkog otvorenog 

učilišta Vodice („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 11/06), Odluku o izmjenama i 

dopunama Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 

županije“, broj 12/09), Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Vodice 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 09/13), Odluku o  izmjenama Odluke o osnivanju 

Pučkog otvorenog učilišta Vodice („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj12/13), Odluku 

o  izmjenama Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Vodice („Službeni glasnik Grada 

Vodica“, broj 10/19) u kojima je utvrĎeno vrijeme njihova stupanja na snagu. 
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ODLUKA 

o osnivanju Pučkog otvorenog učilištaVodice 

(pročišćeni tekst) 
 

Članak 1. 

 Ovom odlukom Grad Vodice osniva Pučko otvoreno učilište Vodice (u daljnjem tekstu: Pučko 

učilište), kao javnu ustanovu u vlasništvu Grada Vodica. 

 Ovom odlukom utvrĎuju se i odgovarajuća pitanja ustrojstva i rada Pučkog učilišta. 

 U smislu stavka 1. i 2. ovoga članka, ovom odlukom se posebno odreĎuje-propisuje: 

 a) naziv i sjedište osnivača 

 b) naziv i sjedište pučkog učilišta, 

 c) djelatnost Pučkog učilišta, 

 d) tijela, upravljanje i voĎenje poslova Pučkog učilišta, 

 e) sredstva za osnivanje i početak rada, 

 f) način raspolaganja s dobitkom, 

 g) način pokrivanja gubitaka, 

 h) ograničenja glede stjecanja, opterećivanja i otuĎivanja imovine, 

 i) meĎusobna prava i obveze Grada Vodica i Pučkog učilišta, te ostala pitanja od značaja za 

 osnivanje, početak rada i djelatnost Pučkog učilišta (donošenje Statuta, imenovanje 

 ravnatelja i drugo). 
 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 09/13) 

               („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj  10/19) 
 

Članak 2. 

 Osnivač Pučkog otvorenog učilišta Vodice je Grad Vodice, Ive Čače 8, Vodice. 

                                                                                                          („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 10/19) 

 

 

 



Članak 3. 

 Naziv Pučkog otvorenog učilišta je: Pučko otvoreno učilište Vodice. 

 Skraćeni naziv je: Pučko učilište Vodice. 

 

Članak 4. 

 Sjedište Pučkog otvorenog učilišta Vodice je u Vodicama, Ulica Ive Čače broj 8. 

Stavak 2. briše se. 
 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 12/09) 

                                                                                     („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 09/13) 

(„Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 10/19) 

 

Članak 5. 

Djelatnosti Pučkog učilišta su: 

- djelatnost javnog prikazivanja filmova,  

- organiziranje i promicanje svih oblika kulturno-umjetničkog stvaralaštva, 

- zaštita i očuvanje kulturne tradicije i baštine, 

- organiziranje i održavanje kazališnih, filmskih, plesnih i glazbenih priredbi i manifestacija, 

- poticanje i razvijanje kulturno-umjetničkog amaterizma 

- održavanje radionica, predavanja, seminara, promocija, predstavljanja, 

- nakladnička djelatnost, 

- izložbena djelatnost, 

- prodaja suvenira i publikacija koja se odnose na kulturno-povijesnu baštinu Grada Vodica. 

 
 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 12/09) 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 12/13) 

(„Službeni glasnik Grada Vodica“ broj  10/19) 
 

Članak 6. 

 Pored djelatnosti iz članka 5. ove odluke, odnosno djelatnosti za koje će se Pučko učilište 

registrirati kod nadležnog trgovačkog suda, Pučko učilište može obavljati i druge djelatnosti koje služe 

obavljanju djelatnosti upisane u sudski registar, ako se te druge djelatnosti obavljaju u manjem opsegu 

ili je obavljanje tih djelatnosti uobičajeno uz temeljne djelatnosti. 

 

Članak 7. 

 Za obavljanje djelatnosti iz članka 5. ove odluke, za koje postoje posebni zakoni, obavljat će 

se sukladno tim posebnim zakonima. 

 

Članak 8. 

 Unutarnje ustrojstvo Pučkog učilišta ureĎuje se statutom ustanove sukladno zakonu i aktu o 

osnivanju. 

 Tijela upravljanja i voĎenja poslova Pučkog učilišta su: 

 1. Upravno vijeće i 

 2. Ravnatelj. 

 

Članak 9. 

 Upravno vijeće ima pet članova, od kojih četiri člana imenuje gradonačelnik Grada Vodica, a 

jednog člana-predstavnika radnika, imenuju radnici Pučkog učilišta. 

 Mandat članova vijeća traje četiri godine. 

 Iste osobe mogu ponovno biti imenovane za članove Upravnog vijeća. 

 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 09/13) 

 

Članak 10. 

Upravno vijeće: 

- donosi Statut Pučkog učilišta, uz suglasnost osnivača, 



- donosi godišnji program rada i razvoja Pučkog otvorenog učilišta Vodice te nadzire 

njihovo izvršavanje, 

- odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu, 

- predlaže osnivaču promjenu djelatnosti,  

- daje osnivaču i ravnatelju ustanove prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima, 

- donosi odluke i obavlja druge poslove odreĎene zakonom, aktom o osnivanju i statutom 

ustanove. 
 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 09/13) 

(„Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 10/19) 
 

Članak 11. 

Voditelj Pučkog učilišta je ravnatelj kojeg u skladu sa Zakonom i Statutom imenuje i 

razrješava Gradsko vijeće Grada Vodica na prijedlog Upravnog vijeća Pučkog učilišta. 

Ravnatelj se imenuje na mandat od četiri godine. 

 Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Pučkog učilišta, predstavlja i zastupa Pučko 

učilište, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Pučkog učilišta, zastupa Ustanovu u svim 

postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim 

ovlastima, te je odgovoran za zakonitost rada Pučkog učilišta. 

 Ravnatelj ustanove može dati punomoć drugoj osobi da zastupa ustanovu u pravnom prometu. 

Punomoć može dati samo u granicama svojih ovlasti a daje se sukladno odredbama zakona kojim se 

ureĎuju obvezni odnosi. 

 Ravnatelj ne može bez posebne ovlasti upravnog vijeća nastupati kao druga ugovorna strana i 

s ustanovom sklapati ugovore u svoje ime i  za svoj račun, u svoje ime a za račun drugih osoba, ili u 

ime i za račun drugih osoba. 

 Ravnatelj se imenuje na mandat od četiri godine na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje i 

provodi Upravno vijeće. 
 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 12/09) 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 09/13) 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 12/13 

(„Službeni glasnik Grada Vodica“, broj  10 /19) 
 

Članak 12. 

 Članak 12. briše se. 
(„Službeni glasnik Grada Vodica“, broj  10/19) 

 

Članak 13. 

 Za osnivanje i početak rada, uključujući i nabavu potrebne opreme, Grad Vodice osigurava 

Pučkom učilištu novčana sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna. 

 Pored novčanih sredstava iz stavka 1. ovog članka Pučkom otvorenom učilištu za obavljanje 

djelatnosti iz članka 5. ove Odluke ustupa se na upravljanje i korištenje nekretnine u vlasništvu Grada 

Vodica (Kulturni centar u Vodicama, Ulica Ive Čače 8., dio poslovnog prostora u „Staroj školi“ u 

Vodicama, Ulica Obala Vladimira Nazora 4.) i što će se urediti posebnim ugovorom. 

 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 12/09) 

                                                                                           („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 09/13) 

 

Članak 14. 

 Sredstva za rad-redovnu djelatnost Pučkog učilišta osigurat će Grad Vodice, u okviru 

proračuna. 

 Sredstva za djelatnost u smislu stavka 1. ovoga članka osigurat će se i iz prihoda od obavljanja 

djelatnosti, sponzorstva, donacija i na drugi odgovarajući način. 

 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 09/13) 

 

Članak 15. 

 Članak 15.briše se. 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 09/13) 

(„Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 10/19) 



Članak 16. 

 

 O ostvarenoj dobiti Pučkog učilišta odlučuje Upravno vijeće. 

 Dobit se upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Pučkog učilišta. 
 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 12/09) 

                  („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj   10/19) 

 

Članak 17. 

 Eventualni gubici prvenstveno će se pokrivati iz sredstava pričuve, koju je Pučko učilište 

dužno formirati. 

 Ako sredstva iz stavka 1. ovog članka nisu dostatna za pokriće gubitaka, osnivač ćerazmotriti 

mogućnost i poduzeti odgovarajuće mjere da se gubici pokriju iz sredstava proračuna Grada Vodica, 

polazeći od zakonske obveze Grada Vodica da solidarno i neograničeno odgovara za obveze Pučkog 

učilišta, kao javne ustanove. 

 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 12/09) 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 09/13) 

(„Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 10/19) 
 

Članak 18. 

 O stjecanju, opterećivanju i otuĎivanju nekretnina odlučuje Upravno vijeće, uz prethodnu 

suglasnostosnivača. 

 O stjecanju, opterećivanju i otuĎivanju ostale imovine (pokretnih stvari) u vrijednosti od 

20.000,00 kn do 70.000,00 kuna odlučuje upravno vijeće, a iznad 70.000,00 kuna odlučuje upravno 

vijeće uz prethodnu suglasnost gradonačelnika. 

O stjecanju, opterećivanju i otuĎivanju ostale imovine (pokretnih stvari) u vrijednosti do 

20.000,00 kuna odlučuje  samostalno ravnatelj. 
 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 12/09) 

(„Službeni glasnik Grada Vodica“, broj  10/19) 
 

Članak 19. 

Pučko učilište je dužno osnivaču jednom godišnje podnijeti izvješće o radu i financijsko 

izvješće. 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 09/13) 

                                                                                                          („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj  10/19) 
 

Članak 20. 

 Pučko učilište odgovara za obveze cijelom svojom imovinom. 

 Grad Vodice solidarno i neograničeno odgovara za obveze Pučkog učilišta. 
 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 09/13) 

 

Članak 21. 

 Članak 21. se briše. 
 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 12/09) 

 

Članak 22. 

 Članak 22. se briše. 
 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 12/09) 

 

Članak 23. 

 Članak 23. se briše. 
 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 12/09) 

 

Članak 24. 

 Upravno vijeće donijet će Statut Pučkog učilišta u roku od 90 dana od dana donošenja ove 

odluke. 



 

Članak 25. 

 Ova odluka stupa  na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Šibensko-kninske županije“. 

 

 

ZAVRŠNA ODREDBA 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta 

 („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 12/09) 

koja je stupila na snagu 03. studenog 2009. godine 

 

Članak 9. 

Upravno vijeće Pučkog učilišta raspisat će natječaj za imenovanje ravnatelja Pučkog učilišta u 

roku od  mjeseca dana od stupanja na snagu ove odluke. 

 

Članak 10. 

Ova odluka stupa na snagu osmi dan po objavi u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske 

županije. 

 

 

ZAVRŠNA ODREDBA 

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Vodice 

 („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 09/13) 

koja je stupila na snagu 17. listopada 2013. godine 

 

Članak 12. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-

kninske županije“. 

 

 

ZAVRŠNA ODREDBA 

Odluka o  izmjenama Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Vodice  

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj12/13) 

koja je stupila na snagu 28. prosinca 2013. godine 

 

Članak 2. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-

kninske županije“. 

ZAVRŠNA ODREDBA 

Odluka o  izmjenama Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Vodice  

(„Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 10/19) 

koja je stupila na snagu 27. rujna 2019. godine 

 

Članak 13. 

Ova Odluka objaviti će se u  „Službenom glasniku Grada Vodica“ nakon pribavljenog rješenja 

nadležnog ministarstva o ocjeni sukladnosti ove Odluke sa Zakonom, a stupa na snagu osmi dan od 

dana objave.“ 

 

 


