
Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o Pučkim otvorenim 
učilištima (Narodne novine  br. 54 /97, 5/98-ispr., 109/99 – Odluka 
Ustavnog suda Republike Hrvatske i 139/10), članka 12. stavak 3. Zakona 
o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 
23. Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 25/09 i 
12/13), Gradsko vijeće Grada Ogulina, na sjednici održanoj ______ 2013., 
donijelo je  
 
 

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o ustrojstvu javne ustanove  

Pučko otvoreno učilište Ogulin 
 

Članak 1. 
 
 U Odluci o ustrojstvu javne ustanove Pučko otvoreno učilište Ogulin  
(Glasnik Karlovačke županije broj 9/98, 22/99 i 45/09)  članak 13.  
mijenja se i glasi: 
 
        „Ravnatelj donosi odluke o stjecanju i otuñivanju nekretnina i 
pokretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom čija pojedinačna 
vrijednost ne prelazi 35.000,00 kuna.  
 
        Upravno vijeće donosi odluke o stjecanju i otuñivanju nekretnina i 
pokretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom čija vrijednost iznosi 
od 35.000,00 kuna do 150.000,00 kuna, a za iznos iznad 150.000,00 
kuna uz suglasnost Gradonačelnika odnosno Gradskog vijeća ovisno o 
vrijednosti nekretnina i pokretnina, odnosno raspolaganju ostalom 
imovinom.“ 
 
 

Članak 2. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku 
Karlovačke županije. 
 
KLASA: 
URBROJ:  
Ogulin,  
 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA OGULINA 
 

Predsjednik Gradskog vijeća 
 

______________________ 
Milan Sabljak, dipl. ing. 



 
 

O B R A Z L O Ž E N J E 
uz Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ustrojstvu 
javne ustanove Pučko otvoreno učilište Ogulin 

 
 

 Predloženom Odlukom o izmjeni Odluke o ustrojstvu javne ustanove 
Pučko otvoreno učilište Ogulin mijenja se članak 13. na način da se 
utvrñuje do kojeg iznosa ravnatelj donosi odluke o stjecanju i otuñivanju 
nekretnina i pokretnina odnosno raspolaganju ostalom imovinom, do 
kojeg iznosa Upravno vijeće donosi odluke samostalno, a iznad kojeg 
iznosa je potrebna suglasnost Gradonačelnika odnosno Gradskog vijeća, 
ovisno o vrijednosti nekretnina i pokretnina. 
  
 
 Pročelnica 
 Upravnog odjela za financije, 
 upravu i samoupravu 
 Božica Cindrić, dipl. oec., v.r.  
 


