
 

 

 

 Na temelju članka 23. Statuta Grada Ogulina („Glasnik Karlovačke županije“ broj 25/09 i 
12/13) i članka 8. Odluke o osnivanju javne ustanove Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke 
(Glasnik Karlovačke županije br. 43/13), Gradsko vijeće Grada Ogulina na sjednici održanoj 
_____________ 2016. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 
o imenovanju ravnateljice javne ustanove Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke 

 
 

I. 
 

 Za ravnateljicu javne ustanove Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke imenuje se 
Ankica Puškarić, ekonomist ugostiteljsko-turističkog smjera – usmjerenje hotelijerstvo.  
Mandat ravnateljice traje 4 godine, a teče od 01. travnja 2016. godine. 
 

 
II. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Glasniku Karlovačke 
županije“. 
 
 
 
KLASA:  
URBROJ:  
Ogulin,  
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA OGULINA 
 

 Predsjednik Gradskog vijeća 
  
 __________________________ 
 Milan Sabljak, dipl. ing. grañ. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

O B R A Z L O Ž E N J E 
uz Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Javne ustanove Centar za posjetitelje 

Ivanina kuća bajke 
 
 
 

Gradsko vijeće Grada Ogulina na sjednici održanoj 25. listopada 2013. godine donijelo je 
Odluku o osnivanju javne ustanove Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke.  

U članku 15. navedene Odluke odreñeno je da do imenovanja ravnatelja ustanove Grad 
Ogulin imenuje Ankicu Puškarić, voditeljicu projekta Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke, 
za privremenog ravnatelja ustanove. 

Natječajno povjerenstvo za provoñenje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Centra 
za posjetitelje Ivanina kuća bajke u sastavu Karmela Matić, prof. – predsjednica, Vjekoslav 
Bitunjac, dipl. iur. i Sanja Kolić – članovi, na sjednici održanoj 12. siječnja 2016. godine 
donijelo je Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Centra za 
posjetitelje Ivanina kuća bajke. Natječaj je objavljen u večernjem listu 17. siječnja 2016. godine. 
Natječajno povjerenstvo na sjednici održanoj 08. veljače 2016. godine utvrdilo je da je na 
objavljeni Javni natječaj prispjela jedna prijava i to od Ankice Puškarić, Puškarići 38, Ogulin. 
Nakon pregledane dokumentacije utvrñeno je da prijava sadrži sve traženo iz natječaja sa svim 
potvrdama za navode u životopisu. Povjerenstvo je prihvatilo prijavu kao potpunu i utvrdilo 
vrijeme provjere znanja za 16. veljače 2016. godine u Centru za posjetitelje Ivanina kuća bajke.  

Natječajno povjerenstvo na sjednici održanoj 16. veljače 2016. godine nakon obavljene 
provjere znanja kandidatkinje Ankice Puškarić utvrdilo je da Ankica Puškarić ispunjava sve 
uvjete iz raspisanog natječaja te predlaže da se ista imenuje za ravnateljicu Centra za posjetitelje 
Ivanina kuća bajke. 

Odbor za izbor i imenovanje na sjednici održanoj dana 07. ožujka 2016. godine utvrdio je 
da je postupak izbora ravnateljice proveden u skladu sa Odlukom o osnivanju javne ustanove 
Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke i Statutom Javne ustanove Centar za posjetitelje Ivanina 
kuća bajke te predlaže Gradskom vijeću Grada Ogulina da donese Odluku o imenovanju Ankice 
Puškarić za ravnateljicu Javne ustanove Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke. 

 
 
 
 
                                                                 Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje 
 
                                                                             ____________________ 
                                                                                 v.r. Ivica Vuković 

 


