
UPRAVNA ŠKOLA ZAGREB 

Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30 

 

KLASA: 602-03/19-04-01/14 

URBROJ: 251-283-19-04-1 

Zagreb, 18.11.2019. 

 

 

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, 

broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 144/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 

143/12 i 152/14) i članka 25. Statuta Upravne škole Zagreb, Školski odbor na sjednici održanoj 

dana 18.11.2019. 2019. godine donosi 

 

 

 

PROCEDURU UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU 

ŠKOLE 

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

 

Članak 1. 

 Ovom se Odlukom uređuje upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Upravne škole Zagreb (u 

daljnjem tekstu: Škola), i to 

  pokretninama u vlasništvu Škole.  

 

Ova se Odluka ne primjenjuje na zakup školskog prostora, kao ni na sva druga upravljanja, raspolaganja i 

korištenja školskom  imovinom koja su uređena posebnim aktima Škole. 

 

Članak 2. 

Upravljanje imovinom Škole općenito podrazumijeva sve sustavne i koordinirane aktivnosti kojima Škola 

optimalno i održivo upravlja svojom imovinom pažnjom dobrog i savjesnog gospodara. Upravljanje 

pokretninama podrazumijeva njihovo stjecanje, raspolaganje, davanje u zakup, korištenje i ostvarivanje 

svih vlasničkih prava na tim pokretninama sukladno propisima koji uređuju vlasništvo i druga stvarna 

prava. Raspolaganje školskom imovinom podrazumijeva pravo na otuđenje, opterećenje, ograničenje i 

odricanje od prava. Korištenje podrazumijeva uporabu i ubiranje plodova ili koristi koje školska imovina 

daje, bez prava otuđenja ili opterećenja. 

 

Članak 3. 

Tijela nadležna za gospodarenje imovinom u vlasništvu škole su ravnatelj i školski odbor, pod uvjetima 

propisanim zakonom, Statutom škole, ovom Procedurom i drugim propisima. 

 

Članak 4. 

Ravnatelj škole i školski odbor gospodare imovinom u vlasništvu Škole pažnjom dobrog gospodara, na 

načelima zakonitosti, svrsishodnosti i ekonomičnosti, u interesu stvaranja uvjeta za gospodarski, 

obrazovni razvoj škole te radi osiguranja probitka i socijalne sigurnosti učenika i djelatnika škole. 
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II. STJECANJE I RASPOLAGANJE POKRETNINAMA 

 
 

Prodaja pokretnina u vlasništvu Škole 

 

Članak 5. 

Pokretnine u svom vlasništvu Škola može prodati na temelju javnog natječaja ili izravnom pogodbom, 

ovisno o procijenjenoj vrijednosti pojedine pokretnine, odnosno ukupnoj vrijednosti pokretnina kojima se 

raspolaže kao cjelinom (u daljnje tekstu: pokretnine). 

Neovisno o načinu prodaje, Škola može prodati pokretnine u svom vlasništvu samo uz cijenu koja 

odgovara tržišnoj vrijednosti predmetnih pokretnina. 

 

Članak 6. 

 

Javni natječaj se provodi sukladno procijenjenoj vrijednost pokretnina. 

Ravnatelj škole može odlučiti da se, ovisno o okolnostima svakog konkretnog slučaja, napose kada 

postoji više zainteresiranih. 

 

Članak 7. 

Na postupak provođenja javnog natječaja za prodaju pokretnina u vlasništvu osnovne/srednje škole, 

donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, sklapanje kupoprodajnog ugovora i dr., na 

odgovarajući se način primjenjuju odredbe ove Procedure. 

 

Darovanje 

 

Članak 8. 

Pokretnine u vlasništvu Škole mogu se darovati pravnim i fizičkim osobama, ako to darovanje ima 

humanitarni karakter, odnosno ako je isto dano u kulturne, znanstvene, obrazovne, socijalne, zdravstvene 

ili druge svrhe koje su u općem interesu građana. Na postupak darovanja se na odgovarajući način 

primjenjuju odredbe ove Procedure  odnose se na darovanje nekretnina. 

 

Stjecanje pokretnina 

 

Članak 10. 

Škola može stjecati pokretnine kupnjom, prihvatom dara, stjecanjem u ovršnom postupku, kao i na svaki 

drugi zakonom propisan način.  

 

Članak 11. 

Škola može stjecati pokretnine kupnjom na temelju provedenog postupka javne nabave, uređenog 

mjerodavnim zakonskim propisima i internim aktima Škole. 

 

Članak 12. 

Škola može stjecati pokretnine prihvatom dara od Republike Hrvatske, jedinica lokalne i područne 

samouprave, pravnih osoba u njihovom isključivom ili pretežitom vlasništvu, kao i svih drugih pravnih i 

fizičkih osoba.  
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VI. .ZAVRŠNE ODREDBE  

 
 

Članak 13. 

Ova Procedura stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnoj stranici Škole. 

 

 

 

 

 

Ravnateljica                                                                   Predsjednica Školskog odbora 

 

 

Suzana Hitrec, prof.                                                       Ondina Mesar, dipl. iur. 


