
Na temelju članka 1. Zakona o pučkim otvorenim učilištima (“Narodne novine“, broj 54/97, 

5/98, 109/99, 139/10), članka 7., 12. i 13. Zakona o ustanovama (“Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 

47/99, 35/08) i članka 28. stavka 1. točke 11. Statuta Grada Vodica (“Službeni glasnik Grada Vodica“, 

broj 02/18, 03/18, 08/18), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 16. sjednici, od 29. srpnja 2019. godine, 

donosi 

 

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE 

O OSNIVANJU PUĈKOG OTVORENOG UĈILIŠTA VODICE 

 

Ĉlanak 1. 

 U Odluci o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Vodice („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 

županije“, broj 11/06, 12/09, 15/09-pročišćeni tekst, 09/13, 12/13 i „Službeni glasnik Grada Vodica, 

broj 10/17-pročišćeni tekst)u članku 1. stavku 3. točki a) riječ „vlasnika“ zamjenjuje se riječju 

„osnivača“. 

 

Ĉlanak 2. 

 Članak 2. mijenja se i glasi:  

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

 

Ĉlanak 3. 

Članak 4. stavak 2. briše se. 

 

Ĉlanak 4. 

 

Članak 5. mijenja se i glasi: 

„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.“ 

 

Ĉlanak 5. 

Članak 10. mijenja se i glasi: 

„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“ 

 

Ĉlanak 6. 

 Članak 11. mijenja se i glasi: 

„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, a sukladno proceduri utvrĎenoj Zakonom i Statutom.“ 

 

Ĉlanak 7. 

Članak 12. briše se. 

 

Ĉlanak 8. 

Članak 15. briše se. 

 

Ĉlanak 9. 

Članak 16. mijenja se i glasi:  

„ O ostvarenoj dobiti Pučkog učilišta odlučuje Upravno vijeće. 

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

 

Ĉlanak 10. 

U članku 17. stavku 2. riječ „gradonačelnik razmotrit će“ zamjenjuje se riječima„osnivač će 

razmotriti“. 

 

Ĉlanak 11. 

Članak 18. mijenja se i glasi: 

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

suglasnost osnivača. 

 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.“ 

 

Ĉlanak 12. 

Članak 19. mijenja se i glasi: 

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

izvješće.“ 

 

Ĉlanak 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. 

   
KLASA:    612-01/19-01/04 

URBROJ:  2182/04-03/03-19-4 

Vodice, 29. srpnja 2019. Godine 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA 

PREDSJEDNIK 

Marin Mikšić 


