
Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne 

novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 

38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 9. stavka 1. Zakona o knjižnicama (»Narodne novine« 

broj 105/97., i 5/98., 104/00. i 69/09) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog („Službene 

novine Primorsko-goranske županije“ broj 27/09.,31/09.,43/10.,8/13 i 41/14 i „Službene 

novine Grada Vrbovskog“, broj 10/15), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 

održanoj  11. ožujka 2016. godine, donosi  

 

ODLUKU 

o davanju na korištenje i upravljanje Izložbenim prostorom Vrbovsko 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom određuje se nositelj prava korištenja te način upravljanja Izložbenim 

prostorom Vrbovsko, Vrbovsko, Ivana Gorana Kovačića 44 (u daljnjem tekstu: Izložbeni 

prostor). 

Članak 2. 

 

 Gradskoj knjižnici Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko (u daljnjem tekstu: Gradska 

knjižnica) daje se na korištenje i upravljanje Izložbeni prostor.  

 

Članak 3. 

 

Poslove korištenja i upravljanja Izložbenog prostora, Gradska knjižnica će obavljati u 

okviru svoje djelatnosti, a sukladno Godišnjem programu rada kojeg donosi ravnateljica 

Gradske knjižnice. 

U pripremi prijedloga programa iz st. 1. ovog članka, Gradska knjižnica dužna je 

surađivati sa Jedinstvenim upravnim odjelom Grada Vrbovskog. 

 

Članak 4. 

 

Gradska knjižnica će Izložbeni prostor koristiti za: 

- organiziranje izložbi, manifestacija 

- održavanje književnih večeri 

- održavanje glazbeno – scenskih, filmskih i drugih reprezentativnih programa. 

Prilikom održavanja raznih događanja iz st. 1. ovog članka, Gradska knjižnica će 

upravljati i koristiti se  prostorom  pažnjom dobrog gospodarstvenika. 

 

Članak 5. 

 

Gradska knjižnica može u dogovoru sa Jedinstvenim upravnim odjelom Grada 

Vrbovskog donijeti odluku o naplati ulaznica za pojedine postave izložbi ili drugih kulturnih 

događaja. 

Odluku iz st.1. ovog članka donosi ravnateljica Gradske knjižnice uz prethodnu 

suglasnost Gradonačelnika. 

Sredstva od prikupljenih ulaznica koristiti će se za troškove održavanja Izložbenog 

prostora i za troškove organiziranja raznih događaja iz čl. 4. ove Odluke. 

Gradska knjižnica će do 31. ožujka tekuće godine prilikom podnošenja financijskog 

izvješće za proteklu godinu, podnijeti izvješće i o realizaciji i potrošnji sredstava iz ovog 

članka. 
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Članak 6. 

 

 Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Vrbovskog Dražen Mufić, dipl.ing. da sukladno 

ovoj Odluci sklopi ugovor sa Gradskom knjižnicom o korištenju i upravljanju Izložbenim 

prostorom. 

 

Članak 6. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenim novinama 

Grada Vrbovskog“. 

 

 

KLASA: 612-05/16-01/1 

URBROJ: 2193-01-01/01-16-1 

Vrbovsko, 11. ožujka 2016. Godine 
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