
 Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj  76/93, 29/97, 
47/99 i 35/08), članka 12. Odluke o osnivanju Narodne knjižnice i čitaonice Ogulin (Glasnik 
Karlovačke županije br. 22/99, 13/00 i 45/09), ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice 
Ogulin, donosi  
 
 

IZMJENE I DOPUNE STATUTA 
NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE OGULIN 

 
 

Članak 1. 
 
 U Statutu Narodne knjižnice i čitaonice Ogulin (Glasnik Karlovačke županije broj 
19/00 i 52/09), u naslovu Statuta riječ „Narodne“  mijenja se u riječ „Gradske“. 
 

Članak 2. 
 
 U cijelom članku 1. riječ „Narodne“ mijenja se u riječ „Gradske“. 
 

Članak 3. 
 
 U članku 2. riječ „Narodna“ mijenja se u riječ „Gradska“. 
 

Članak 4. 
 
   U članku 4. stavku 1. riječ „Narodna“ mijenja se u riječ „Gradska“ a stavak 2.  
mijenja se i glasi: «Sjedište Knjižnice je u Ogulinu, Bernardina Frankopana 7». 
 

Članak 5. 
 
 U članku 7. stavku 1. podstavci 2. iznos: «15.000,00 kuna» mijenja se u iznos 
«35.000,00 kuna». 
 U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi: «Za iznose veće od iznosa utvrñenog u stavku 
1. podstavci 2. ravnatelj je ovlašten zaključiti ugovore ako je prethodno o tome odluku donio 
Gradonačelnik odnosno Gradsko vijeće, ovisno o vrijednosti nekretnina, pokretnina i 
imovinskih prava». 
 

Članak 6. 
 
 U članku 9. stavku 2. riječ «NARODNA» mijenja se u riječ «GRADSKA», a u stavku 
3. riječi: «Trg hrvatskih rodoljuba bb» mijenjaju se u riječi «Bernardina Frankopana 7» i riječ 
«NARODNA» mijenja se u riječ.»GRADSKA». 
 

Članak 7. 
 

 U članku 13. podstavci 1. iznos «15.000,00 kuna» mijenja se u iznos «35.000,00 
kuna». 
 
 
 



Članak 8. 
 
 U članku 17. riječ:  «ravnatelj» mijenja se u riječi: «Upravno vijeće». 
 

Članak 9. 
 
 U članku 19. stavku 1. dodaju se podstavke 4. i 5. koje glase: 
«- viši knjižničari i 
- knjižničarski savjetnici». 

 
Članak 10. 

 
 Članak 20. mijenja se i glasi: 
 «Uvjeti i način stjecanja stručnih zvanja iz članka 19. ovog Statuta kao i polaganje 
stručnog ispita propisano je Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u 
knjižničarskoj struci. 
 

Članak 11. 
 
 Članak 21. briše se. 
 

Članak 12. 
 
 Članak 22. mijenja se i glasi: 
 «Knjižnicom upravlja Upravno vijeće koje ima tri člana, od kojih je jedan predsjednik. 
 Predsjednika i jednog člana imenuje osnivač, a jednog člana imenuje Knjižnica iz 
svojih redova. 
 Knjižnica će obaviti izbor člana Upravnog vijeća iz svojih redova najkasnije u roku od 
osam dana od dana imenovanja predsjednika i člana  Upravnog vijeća od strane osnivača.
 Knjižnicom za vrijeme dok ima do pet radnika upravlja ravnatelj. 
 Ravnatelja Knjižnice imenuje i razrješava osnivač». 
 

Članak 13. 
 
 Iza članka 22. dodaju se članci 22.a, 22.b., 22.c, 22.d, 22.e,   koji glase: 
 
 

«Članak 22.a 
 
 «Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine  a počinje teći danom 
konstituiranja Upravnog vijeća. 
 Ravnatelj je dužan najkasnije dva mjeseca prije isteka mandata članova Upravnog 
vijeća o tome obavijestiti Osnivača». 
 

Članak 22.b 
 
 Mandat članu Upravnog vijeća može prestati i prije isteka vremena na koje je 
imenovan, odnosno izabran: 
- u slučaju smrti, 
- ako bude razrješan, 



- ako mu prestane radni odnos u Knjižnici. 
 Zahtjev za razrješenje člana Upravno vijeće podnosi osnivaču ili ravnatelju: 
- ako član Upravnog vijeća sam zatraži razrješenje, 
- ako član Upravnog vijeća neopravdano ne dolazi na sjednice te na drugi način ne 

ispunjava dužnost člana Upravnog vijeća. 
 Članu Upravnog vijeća koji je imenovan, odnosno izabran umjesto razrješenog člana 
mandat traje do isteka mandata ostalih članova Upravnog vijeća»  

 
«Članak 22.c 

 
 Prvu sjednicu Upravnog vijeća saziva ravnatelj u roku 15 dana od dana imenovanja 
odnosno izbora članova». 
 

«Članak 22. d 
 
 Upravno vijeće: 

- donosi Statut uz prethodnu suglasnost osnivača, 
- donosi Godišnji program rada i razvitka Knjižnice i nadzire njihovo izvršavanje, 
-  donosi financijski plan i godišnji izvještaj o izvršavanju financijskog plana, 
- odlučuje o promjeni djelatnosti uz prethodnu suglasnost osnivača, 
- predlaže osnivaču promjenu naziva i sjedišta Knjižnice, 
- utvrñuje način i uvjete korištenja knjižnične grañe,  
- odlučuje o promjenama u organiziranju rada knjižnice,  
- donosi odluke o stjecanju, opterećivanju i otuñenju imovine Knjižnice čija vrijednost 

iznosi od 35.000,00 do 200.000,00 kuna, 
- donosi druge opće akte i 
- obavlja druge poslove odreñene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima 

Knjižnice». 
 

«Članak 22.e 
 
 Upravno vijeće obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednici. 
 Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova. 
 U radu Upravnog vijeća sudjeluju, bez prava odlučivanja, ravnatelj i drugi radnici 
Knjižnice koje pozove predsjednik Upravnog vijeća. 
 Upravno vijeće donosi Poslovnik o radu kojim se pobliže ureñuju pitanja iz djelokruga 
rada koja nisu regulirana zakonom i ovim Statutom». 
 

Članak 14. 
 
 Članak 23. mijenja se i glasi: 
 
 «Ravnatelj: 

- organizira, vodi rad i poslovanje Knjižnice, 
- predstavlja i zastupa Knjižnicu u pravnom prometu i pred tijelima državne vlasti, 
- odgovara za zakonitost rada Knjižnice, 
- predlaže Godišnji program rada i razvitka Knjižnice, 
- predlaže financijski plan i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, 
- predlaže visinu članarine i drugih naknada za usluge Knjižnice, 
- podnosi izvješće o poslovanju Knjižnice i ostvarenju programa, 



- sudjeluje u radu Upravnog vijeća, bez prava odlučivanja, 
- provodi odluke i zaključke Upravnog vijeća, 
- samostalno donosi odluke o stjecanju, opterećivanju i otuñenju imovine Knjižnice čija 

pojedinačna vrijednost iznosi do 35.000,00 kuna, 
- izdaje naloge i daje upute za rad radnicima Knjižnice u svezi s provedbom odreñenih 

poslova sukladno općim aktima Knjižnice, 
- odlučuje o izboru radnika Knjižnice i njihovom rasporeñivanju na radna mjesta u 

Knjižnici, sukladno Zakonu o knjižnicama,  uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća, 
- donosi sve odluke u svezi radnih odnosa radnika Knjižnice,  
- predlaže Upravnom vijeću donošenje općih akata, 
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Knjižnice». 

 
Članak 15. 

 
 Članak 25. mijenja se i glasi: 
 
 «Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o 
knjižnicama». 
 

Članak 16. 
 
 Članak 26. mijenja se i glasi: 
 
 «Odluku o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja donosi Upravno vijeće najkasnije 
tri mjeseca prije isteka mandata ravnatelja. 
 Odluku o imenovanju i razrješenju ravnatelja donosi Gradsko vijeće Grada Ogulina na 
prijedlog Upravnog vijeća. 
 Ravnatelj se imenuje na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za 
ravnatelja» 
 

Članak 17. 
 
 U članku 28. riječi «kojeg raspisuje Osnivač» brišu se. 
 

Članak 18. 
 
 U članku 31. stavku 1. iza riječi «dužan» dodaju se riječi «na prijedlog Upravnog 
vijeća». 
 

Članak 19. 
 
 U članku 33. riječ «Osnivač» mijenja se u riječi «Upravno vijeće». 
 

Članak 20. 
 
 U članku 35. dodaje se stavak 2. koji glasi: 
 «Ako Knjižnica u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava 
isključivo za obavljanje djelatnosti Knjižnice». 
 
 



Članak 21. 
 
 U članku 38. stavku 3. riječi «ravnatelj Knjižnice» mijenja se u riječi «Upravno vijeće 
na prijedlog ravnatelja». 
 

Članak 22. 
 
 U članku 42. riječi «radnim odnosima» mijenja se u riječ «radu». 
 

Članak 23. 
 
 Članak 43. briše se. 
 

Članak 24. 

  Članak 50. mijenja se i glasi: «Nadzor nad zakonitošću rada Knjižnice obavlja  
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu, šport i informiranje Karlovačke 
županije». 

Članak 25. 
 
 Članak 60. mijenja se i glasi: 
 «Upravno vijeće donosi slijedeće opće akte: 

- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Knjižnice, 
- Pravilnik o radu, 
- Pravilnik o zaštiti na radu i zaštiti od požara, 
- Pravilnik o pružanju usluga i korištenju knjižnične grañe, 
- Poslovnik o radu Upravnog vijeća, 
- druge opće akte sukladno važećim zakonskim propisima». 

 
Članak 26. 

 
 U članku 61. stavak 1. mijenja se i glasi: 
 «Statut Knjižnice donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Osivača». 
 

Članak 27. 
 
 U cijelom tekstu Statuta riječ «zaposlenik» u odreñenom padežu zamjenjuje se riječju 
«radnik» u odgovarajućem padežu. 
 

Članak 28. 
 
 Opći akti Knjižnice uskladit će se s ovim Izmjenama i dopunama Statuta u roku od tri 
mjeseca od dana njegova stupanja na snagu. 
 Do donošenja općih akata u smislu ovoga članka, ostaju na snazi postojeći opći akti 
Knjižnice, ako nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Izmjenama i dopunama Statuta. 
 
 
 
 



Članak 29. 
 
 Ovlašćuje se Upravno vijeće da izradi pročišćeni tekst Statuta Narodne knjižnice i 
čitaonice Ogulin. 
 

Članak 30. 
 
 Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku 
Karlovačke županije. 
 
 
 
 Ravnateljica 
 
 _____________________ 
 Marijana Mazor, prof. 
 
 
 
 
 
 Na ove Izmjene i dopune Statuta Gradsko vijeće Grada Ogulina dalo je suglasnost 20. 
prosinca 2011. godine. KLASA: 023-01/11-01/141, URBROJ: 2133/02-02-11-1 
 
 
 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća 
 
 ________________________ 
 Milan Sabljak, dipl. ing.  v.r 
 
 

 

                
REPUBLIKA HRVATSKA 
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
GRAD OGULIN 
GRADSKO VIJEĆE 
KLASA: 023-01/11-01/141 
UR.BROJ: 2133/02-02-11-1 
Ogulin, 20. prosinca 2011.  
 
 
 Na temelju članka 61. Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Ogulin 
(Glasnik Karlovačke županije br. 19/00 i 52/09) i članka 23. Statuta Grada 



Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 25/09) Gradsko vijeće Grada Ogulina 
na sjednici održanoj 20. prosinca 2011. godine donijelo je  
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

I 
                                       

     
 Gradsko vijeće Grada Ogulina daje suglasnost na Izmjene i dopune 
Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Ogulin koje je utvrdila ravnateljica 
Narodne knjižnice i čitaonice Ogulin. 
 

II 
 

          Ovaj Zaključak objavit će se u „Glasniku Karlovačke županije“. 
 
               
 
                      
                                                                             Predsjednik Gradskog vijeća                                
 
                                                                            _________________________ 
                                                                            Milan Sabljak, dipl.ing. v.r. 
 


