
Na temelju članka 26. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ br. 105/97, 66/98, 
104/00, 87/08 i 69/09), članka 25. stavka 1. i 2. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin i 
članka 23. Statuta Grada Ogulina (Glasnik „Karlovačke županije“ br. 25/09 i 12/13), Gradsko 
vijeće Grada Ogulina na sjednici održanoj dana 28. 11. 2016. godine donijelo je 

 
R J E Š E N J E 

o imenovanju ravnateljice 
Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin 

 
1. Marijana Mazor, Zagrad 9, Ogulin, diplomirani knjižničar, imenuje se za ravnateljicu 
Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin na vrijeme od četiri godine. 
 
2. Mandat imenovane započinje 28. studenog 2016. godine. 
 
3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Glasniku Karlovačke 
Županije“  
 

Obrazloženje 
 

Upravno vijeće Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin raspisalo je temeljem članka 25. 
stavak 1 i članka 26. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin natječaj za imenovanje 
ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin na vrijeme od 4 godine koji je objavljen u 
Večernjem listu 28. rujna 2016. godine. 

U otvorenom roku za dostavu prijava na Natječaj prispjela je jedna prijava od 
kandidatkinje Marijane Mazor, Zagrad 9, Ogulin. Upravno vijeće na sjednici održanoj 24. 
listopada 2016. godine utvrdilo je da kandidatkinja ispunjava sve uvjete Natječaja. Nakon 
razmatranja cjelokupne dokumentacije Upravno vijeće jednoglasno je utvrdilo prijedlog da se 
za ravnateljicu Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin u slijedećem mandatu od 4 godine 
imenuje Marijana Mazor, diplomirani knjižničar uz obrazloženje da ista ispunjava natječajne 
uvjete u cijelosti, uspješno je obavljala poslove ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice 
Ogulin i u prethodnim mandatima i Upravno vijeće je mišljenja da će izabrana ravnateljica i u 
slijedećem mandatu dobro i uspješno voditi Knjižnicu jer se je i do sada iskazala svojom 
profesionalnošću, kvalitetom rada i dobrim organizacijskim sposobnostima te je Knjižnica 
pod njezinim vodstvom postala gradska ustanova koja može biti primjer dobrog i uspješnog 
poslovanja.  

Slijedom navedenog Gradsko vijeće Grada Ogulina prihvatilo je prijedlog Upravnog 
vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin i Odbora za izbor i imenovanje te je riješeno kao u 
točki 1. i 2. izreke. 
 

Uputa o pravnom lijeku: 
Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom 

pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave ovog Rješenja. 
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