
      Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 

47/99 i 35/08), članka 48. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine 

17/19), članka 12. Odluke o osnivanju Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin (Glasnik Karlovačke 

županije broj 22/09, 13/00, 45/09, 46/11, 8/12, 25/12 - potpuni tekst, 43/13 i 22/19), ravnateljica 

Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Ogulina, 

donosi 

 

 

                                                         S T A T U T 

                             GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE OGULIN 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Statutom Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin (u daljnjem tekstu Statut) uređuje se status, naziv i 

sjedište, djelatnost, pečat, štambilj i znak Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, unutarnje 

ustrojstvo, vođenje i upravljanje, djelokrug i način rada stručnih tijela, imovina, opći akti, nadzor 

i javnost rada, te druga pitanja od važnosti za obavljanje djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice 

Ogulin. 

 

Članak 2. 

 

Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin (u daljnjem tekstu: Knjižnica) je javna ustanova koja 

obavlja svoju djelatnost bez stjecanja dobiti. 

 

Članak 3. 

 

Osnivač Knjižnice je Grad Ogulin (u daljnjem tekstu: Osnivač). 

Prava i dužnosti Osnivača Knjižnice, Osnivač obavlja sukladno Zakonu, propisima donesenim na 

temelju Zakona i ovom Statutu. 

 

II. NAZIV I SJEDIŠTE 

 

Članak 4. 

 

Knjižnica obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: 

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA OGULIN. 

Sjedište Knjižnice je u Ogulinu, Bernardina Frankopana 7. 

Knjižnica je pravna osoba upisana u sudski registar ustanova. 

Knjižnica se upisuje i u evidenciju ustanova koju vodi Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. 

 

Članak 5. 

 

Po namjeni i korisnicima, Knjižnica djeluje kao narodna knjižnica. 

Knjižnica može promijeniti naziv i sjedište Odlukom Osnivača. 

 

Članak 6. 

 

Naziv Knjižnice mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njezino sjedište. 



 

III. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE 

 

Članak 7. 

 

Knjižnicu predstavlja i zastupa ravnatelj Knjižnice.  

Ravnatelj Knjižnice ima sve ovlasti u pravnom prometu u sklopu djelatnosti upisanih u sudski 

registar ustanova osim:  

- nastupati kao druga ugovorna strana i s Knjižnicom zaključivati ugovore u svoje ime i za svoj 

račun, u svoje ime a za račun druge osobe ili za račun i u ime drugih osoba, 

- zaključivati ugovore o izvođenju investicijskih radova i nabavci opreme, te nabavci osnovnih 

sredstava i ostale imovine čija pojedinačna vrijednost prelazi 35.000,00 kuna, 

Za iznose veće od iznosa utvrđenog 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 8. 

 

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Knjižnicu u pravnom prometu u 

granicama svojih ovlasti. 

Odlukom ravnatelja određuju se osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge 

dokumentacije knjižnice. 

 

Članak 9. 

 

U pravnom prometu Knjižnica koristi pečat i štambilj. 

Pečat je okruglog oblika, promjera 30 mm, na kojem su uz rub ispisane riječi  

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA OGULIN, a u sredini pečata je znak otvorene knjige. 

Za potrebe Knjižnice u obradi knjižne građe koriste se štambilji pravokutnog oblika: veličine 50 

x 15 mm u kojem je upisan puni naziv i sjedište Knjižnice: Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin, 

Bernardina Frankopana 7, Ogulin i oznaka matičnog broja, te veličine 35 x 10 mm u kojem je 

upisan puni naziv knjižnice: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA OGULIN. 

 

Članak 10. 

 

Knjižnica ima znak. 

Znak Knjižnice je otvorena knjiga s listovima koji se uočavaju. 

 

IV. IMOVINA KNJIŽNICE I ODGOVORNOST ZA OBVEZE KNJIŽNICE 

 

Članak 11. 

 

Imovinu Knjižnice čine stvari, prava i novčana sredstva. Imovinom raspolaže Knjižnica pod 

uvjetima i na način propisan Zakonom, drugim propisima donesenim na temelju Zakona i ovim 

Statutom. 

Imovinu Knjižnice čine sredstva za rad pribavljena od Osnivača, proračuna Karlovačke županije, 

Ministarstva kulture Republike Hrvatske, iz vlastitih prihoda, subvencija, zaklada sponzorstva, 

darova i drugih prihoda u skladu sa Zakonom. 

 

 

 

 



Članak 12. 

 

Za obveze u pravnom prometu Knjižnica odgovara svojom cjelokupnom imovinom. 

Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Knjižnice. 

 

Članak 13. 

 

Bez suglasnosti Gradonačelnika odnosno Gradskog vijeća ovisno o vrijednosti nekretnine, 

pokretnine i imovinskih prava, Knjižnica ne može: 

- dati u zakup dio svog poslovnog prostora, 

- promijeniti namjenu poslovnog prostora. 

 

V DJELATNOST KNJIŽNICE 

 

Članak 14. 

 

Djelatnost Knjižnice je: 

- nabava knjižnične građe i izgradnja knjižničnih zbirki  

- stručna obrada knjižnične građe prema stručnim standardima, što uključuje izradu 

informacijskih   pomagala u tiskanom i/ili elektroničkom obliku 

- pohrana, čuvanje i zaštita knjižnične građe te provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja je 

kulturno dobro 

- pružanje informacijskih usluga, posudba i davanje na korištenje knjižnične građe, uključujući 

međuknjižničnu posudbu 

- digitalizacija knjižnične građe 

- usmjeravanje i podučavanje korisnika pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih 

pomagala i drugih izvora 

- vođenje dokumentacije i prikupljanje statističkih podataka o poslovanju, knjižničnoj građi, 

korisnicima i o korištenju usluga knjižnice 

- prikupljanje statističkih podataka vezanih uz provedbu propisa kojima se uređuju autorska i 

srodna prava  

- pripremanje kulturnih, informacijskih, obrazovnih  i znanstvenih sadržaja i programa 

- organiziranje književnih susreta 

- priređivanje izložbi 

- umjetničko i literarno stvaralaštvo i reprodukcijsko izvođenje 

- iznajmljivanje neknjižnične građe 

- organiziranje edukativnih i kulturnih programa i akcija vezanih uz djelatnost Knjižnice 

- izdavačka djelatnost  

- iznajmljivanje vlastitih nekretnina 

- obavljanje i drugih poslova sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i drugim 

propisima.  

 

 

                                                                  Članak 15. 

 

Knjižnična građa je svaki jezični, slikovni i zvučni dokument u analognom ili digitalnom obliku 

informacijskog, umjetničkog, obrazovnog, znanstvenog ili stručnog sadržaja, proizveden u više 

primjeraka i namijenjen javnosti, kao i rukopisi odnosno sva druga građa koju knjižnica 

posjeduje u svojem fondu i stavlja na raspolaganje svojim korisnicima.  

 

 

 



VI. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA KNJIŽNICE 

 

Članak 16. 

 

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad, te realizacija programa rada i 

razvoja Knjižnice. 

 

Članak 17. 

 

Tjedni i dnevni raspored radnog vremena dnevni odmor, uredovno vrijeme za rad s korisnicima, 

uređuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice, kojeg donosi Ravnatelj. 

 

Članak 18. 

 

Knjižnica je dužna putem sredstava javnog priopćavanja, na oglasnoj ploči ili na drugi prikladan 

način, obavijestiti korisnike o radnom vremenu. 

 

 

VII. KNJIŽNIČNO OSOBLJE 

 

Članak 19. 

 

Stručne poslove u Knjižnici obavljaju: 

- pomoćni knjižničari, 

- knjižničari, 

- diplomirani knjižničari, 

- viši knjižničari i 

- knjižničarski savjetnici. 

 

Članak 20. 

 

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. 

 

 

VIII. UPRAVLJANJE KNJIŽNICOM 

 

Članak 21. 

 

Knjižnicom upravlja Ravnatelj. 

Ravnatelja Knjižnice imenuje i razrješava Gradsko vijeće Grada Ogulina. 

 Ravnatelj:  

- organizira, vodi rad i poslovanje Knjižnice, 

- predstavlja i zastupa Knjižnicu u pravnom prometu i pred tijelima državne vlasti, 

- odgovara za zakonitost rada Knjižnice, 

- 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, 

- utvrđuje način i uvjete korištenja knjižnične građe,  

- odlučuje o promjenama u organiziranju rada Knjižnice,  



- predlaže visinu članarine i drugih naknada za usluge Knjižnice, 

- podnosi izvješće o poslovanju Knjižnice i ostvarenju programa, 

- izdaje naloge i daje upute za rad zaposlenicima Knjižnice u svezi s provedbom određenih 

poslova sukladno općim aktima Knjižnice, 

- odlučuje o izboru zaposlenika Knjižnice i njihovom raspoređivanju na radna mjesta u 

Knjižnici, sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti 

- donosi sve odluke u svezi radnih odnosa zaposlenika Knjižnice 

- donosi odluke o stjecanju, opterećivanju i otuđenju imovine Knjižnice čija vrijednost iznosi 

do 35.000,00 kuna, a za iznos iznad 35.000,00 kuna uz suglasnost Gradonačelnika odnosno 

Gradskog vijeća ovisno o vrijednosti nekretnine, pokretnine i imovinskih prava, 

- donosi druge opće akte i 

- obavlja druge poslove određene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Knjižnice. 

 

                                                                    Članak 22. 

 

Ravnatelj Knjižnice može dati punomoć drugoj osobi da zastupa ustanovu u pravnom prometu. 

Punomoć može dati samo u granicama svojih ovlasti, a daje se sukladno odredbama zakona 

kojim se uređuju obvezni odnosi.  

 

Članak 23 

. 

Ravnateljem Knjižnice može se na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada, imenovati 

osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, položen 

stručni knjižničarski ispit, najmanje pet godina rada u knjižnici, odlikuje se stručnim, radnim i 

organizacijskim sposobnostima. 

Iznimno ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima propisane uvjete za ravnatelja, 

može se na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada imenovati osoba koja ima završen 

diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 

specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, uz uvjet polaganja stručnog 

knjižničarskog ispita u roku od tri godine od dana imenovanja. 

Za vršitelja dužnosti ravnatelja može se, bez provođenja javnog natječaja, imenovati osoba koja 

ima obrazovanje propisano stavkom 2. ovog članka, a na ovu dužnost može se imenovati i osoba 

koja nije djelatnik Knjižnice, a najdulje do godinu dana.  

 

 Članak 24. 

 

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja donosi Osnivač najkasnije tri 

mjeseca prije isteka mandata ravnatelja. 

Odluku o imenovanju i razrješenju ravnatelja donosi Gradsko vijeće Grada Ogulina. 

Ravnatelj se imenuje na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja. 

 

Članak 25. 

 

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja mora sadržavati: 

- uvjete koje mora ispunjavati kandidat, 

- vrijeme za koje se imenuje, 

- rok do kojeg se primaju prijave kandidata i rok u kojem će prijavljeni kandidati biti 

obaviješteni o izboru. 

Kandidat za ravnatelja Knjižnice predlaže plan rada Knjižnice za mandatno razdoblje. 

 

 



Članak 26. 

 

Ako se na raspisani javni natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude 

izabran, natječaj će se ponoviti. 

Do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja, imenovat će se vršitelj dužnosti 

ravnatelja, ali najduže do godinu dana. 

 

Članak 27. 

 

Osnivač može razriješiti ravnatelja Knjižnice i prije isteka roka na koji je imenovan, kad utvrdi 

da ne ispunjava obveze propisane Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona. 

 

Članak 28. 

 

 Gradsko vijeće Grada Ogulina dužno je razriješiti ravnatelja, ako: 

1. ravnatelj sam zatraži razrješenje, 

2. nastanu razlozi koji dovode do prestanka radnog odnosa, 

3. ne postupa po propisima i općim aktima Knjižnice ili postupa protivno njima, 

4. svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Knjižnici veću štetu ili ako zanemaruje 

ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti, tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u 

obavljanju djelatnosti Knjižnice. 

Prije donošenja Odluke o razrješenju, ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o 

razlozima za razrješenje. 

 

Članak 29. 

 

Protiv Odluke o razrješenju, ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu, 

ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na 

Odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani člankom 28. ovog Statuta. 

Tužba se podnosi nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana primitka Odluke o razrješenju. 

 

Članak 30. 

 

U slučaju razrješenja ravnatelja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a Osnivač je dužan 

raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanje vršitelja dužnosti. 

 

IX. STRUČNA TIJELA KNJIŽNICE  

 

                                                                      Članak 31. 

 

Knjižnica ima stručno vijeće. 

Stručno vijeće čine svi stručni knjižničarski djelatnici Knjižnice. 

 

                                                                       Članak 32. 

 

Stručno vijeće Knjižnice ima predsjednika i njegovog zamjenika koje bira Stručno vijeće 

Knjižnice između svojih članova, na vrijeme od četiri godine. 

Predsjednika i njegovog zamjenika članovi Stručnog vijeća Knjižnice biraju javnim ili prema 

odluci Stručnog vijeća tajnim glasovanjem.   

 

 

 



                                                                      Članak 33. 

 

Sjednice Stručnog vijeća Knjižnice saziva i njima rukovodi predsjednik a u slučaju spriječenosti 

njegov zamjenik. 

Sjednica Stručnog vijeća Knjižnice može se održati, ako je prisutna većina njegovih članova. 

Stručno vijeće Knjižnice utvrđuje svoje stavove i mišljenja te odlučuje većinom glasova 

prisutnih članova. 

U radu Stručnog vijeća Knjižnice mogu sudjelovati ravnatelj i drugi zaposlenici koje pozove 

predsjednik Stručnog vijeća Knjižnice, bez prava odlučivanja. 

Sjednica Stručnog vijeća Knjižnice mora se sazvati na zahtjev Ravnatelja i najmanje trećine 

članova Stručnog vijeća Knjižnice. 

 

                                                                Članak 34. 

 

Način rada Stručnog vijeća odredit će se Poslovnikom o radu Stručnog vijeća. 

 

 

                                                               Članka 35. 

 

Stručno vijeće Knjižnice: 

- razmatra i daje mišljenja o stručnim i drugim pitanjima rada i razvitka Knjižnice 

- predlaže način organiziranja i vođenja stručnog rada 

- razmatra izvješća o radu 

- daje mišljenja i prijedloge u vezi s razvojem djelatnosti 

- razmatra potrebu stručnog usavršavanja zaposlenika 

-obavlja druge stručne poslove u skladu s Zakonom i ovim Statutom. 

 

X. FINANCIJSKO POSLOVANJE KNJIŽNICE 
 

Članak 36. 

 

Financijsko poslovanje Knjižnice obavlja se u skladu sa Zakonom i drugim propisima. 

 

 

Članak 37. 

 

Knjižnica ostvaruje prihode iz gradskog, županijskog i državnog proračuna, kao i iz drugih 

izvora u skladu sa Zakonom. 

Ako Knjižnica u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za 

obavljanje djelatnosti Knjižnice. 

 

 

Članak 38. 

 

Vođenje računovodstvenog i knjigovodstvenog poslovanja, evidencija financijskog poslovanja i 

sredstava, obavlja se u skladu s posebnim zakonima te svim pripadajućim podzakonskim aktima 

iz nadležnosti proračunskih korisnika. 

 

Članak 39. 

 

Knjižnica posluje preko žiro-računa. 



Sredstva dobivena iz proračuna Grada Ogulina, Karlovačke županije i Ministarstva kulture 

Republike Hrvatske mogu se koristiti samo za namjenu za koju su dodijeljena. 

 

                                                                     Članak 40. 

 

Knjižnica donosi financijski plan prije početka godine na koju se plan odnosi. 

Ako ne postoje uvjeti da se u propisanom roku donese financijski plan za cijelu godinu, donosi 

se privremeni financijski plan za prvo tromjesečje, a u suglasnosti s Osnivačem. 

Financijski plan i privremeni financijski plan donosi ravnatelj. 

  

Članak 41. 

 

Ravnatelj knjižnice je nalogodavac za izvršenje financijskog poslovanja. 

Računovodstvenu i knjigovodstvenu dokumentaciju, potpisuje ravnatelj. 

 

Članak 42. 

 

Knjižnica sastavlja financijska izvješća u skladu s propisima iz nadležnosti proračunskih 

korisnika. 

Na temelju izvješća iz prethodnog stavka ravnatelj Knjižnice podnosi izvješće o poslovanju 

Knjižnice Osnivaču. 

 

XI. RADNI ODNOSI 

 

Članak 43. 

 

Radni odnosi u Knjižnici uređuju se sukladno propisima koji uređuju područje knjižničarstva, 

općim propisima o radu i kolektivnim ugovorom. 

 

Članak 44. 

 

Zaposlenici Knjižnice ostvaruju pravo na plaću i ostale naknade u skladu sa Zakonom, 

kolektivnim ugovorom i općim aktima Knjižnice. 

 

 

XII. ZAŠTITA KNJIŽNIČNE GRAĐE 

 

Članak 45. 

 

Knjižnica je dužna poduzimati mjere za zaštitu i čuvanje knjižnične građe prema Pravilniku o 

zaštiti knjižnične građe, kojeg donosi ministar kulture. 

 

 

Članak 46. 

 

Na jedinstvene i rijetke primjerke knjiga, zbirke, rukopise i drugu knjižničnu građu koja ima 

obilježje kulturnog dobra i koja je od posebnog značenja ili vrijednosti, Knjižnica je obvezna 

primjenjivati propise o zaštiti kulturnih dobara i omogućiti korištenje ove građe samo pod 

posebnim uvjetima. 

 

 

 



Članak 47. 

 

Knjižnica je dužna redovito u postupku revizije izlučivati zastarjelu, dotrajalu ili uništenu građu. 

Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na građu iz članka 46. ovoga Statuta. 

 

 

Članak 48. 

 

Postupak i rokove revizije knjižnične građe, utvrđuje ministar kulture Pravilnikom o reviziji i 

otpisu knjižnične građe. 

 

Članak 49. 

 

Knjižnica je dužna donijeti Pravilnik o uvjetima korištenja knjižnične građe. 

 

XIII. NADZOR NAD RADOM KNJIŽNICE 

 

Članak 50. 

 

Stručni nadzor nad radom Knjižnice obavlja Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić" Karlovac, 

kao matična knjižnica. 

 

Članak 51. 

 

Nadzor nad zakonitošću rada Knjižnice obavlja ured državne uprave Karlovačke županije. 

 

XIV. JAVNOST RADA 

 

Članak 52. 

 

Rad Knjižnice je javan. 

Knjižnica je dužna obavještavati javnost o obavljanju svoje djelatnosti u skladu s odredbama 

zakona i ovoga Statuta. 

 

Članak 53. 

 

Knjižnica je dužna građane, pravne osobe i druge korisnike pravodobno i na pogodan način 

obavještavati o uvjetima i načinu davanja svojih usluga i obavljanju poslova knjižnične 

djelatnosti. 

 

Članak 54. 

 

Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Knjižnice, sredstvima 

javnog priopćavanja i drugim pravnim osobama može dati samo ravnatelj Knjižnice ili osoba 

koju on ovlasti. 

 

XV. POSLOVNA I SLUŽBENA TAJNA 

 

Članak 55. 

 

Poslovnom tajnom smatraju se: 

- dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom 



- podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći Knjižnici 

- mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti 

- dokumenti koji se odnose na obranu i zaštitu 

- plan fizičke i tehničke zaštite zaposlenika Knjižnice, knjižnog fonda objekta i imovine 

Knjižnice  

- druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima 

Knjižnice i njenog Osnivača. 

 

Članak 56. 

 

Podatke i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi zaposlenici Knjižnice, 

bez obzira na koji su način saznali za te podatke i isprave. 

Obveza čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa u Knjižnici. 

 

Članak 57. 

 

Podaci i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom mogu se dostaviti i dati na uvid tijelima 

ovlaštenim Zakonom, odnosno tijelima i osobama kojima ovlaštenje proizlazi iz dužnosti koju 

obnašaju, što može učiniti samo ravnatelj ili osoba koju od ovlasti. 

 

Članak 58. 

 

O čuvanju poslovne i službene tajne neposredno skrbi ravnatelj Knjižnice i druga ovlaštena 

osoba. 

Povreda čuvanja poslovne i službene tajne predstavlja težu povredu radne obveze. 

 

XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA 

 

Članak 59. 

 

Zaposlenici Knjižnice imaju pravo i dužnost da u sklopu svojih poslova i zadaća poduzimaju 

mjere zaštite i unapređenja okoliša. 

 

O djelatnostima koje ugrožavaju okoliš, svaki zaposlenik je dužan upozoriti ravnatelja. 

Zaposlenik može odbiti izvršenje poslova i zadaća kojima se nanosi nenadoknadiva šteta okolišu. 

Nepoduzimanje mjera zaštite okoliša čini težu povredu radne obveze. 

 

XVII. OPĆI AKTI 

 

Članak 60. 

 

Opći akti Knjižnice su Statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se pobliže utvrđuje 

ustrojstvo, ovlasti, način odlučivanja, te uređuju druga pitanja od značenja za obavljanje 

djelatnosti i poslovanje Knjižnice. 

Knjižnica ima i druge opće akte sukladno Zakonu, aktu o osnivanju i Statutu. 

 

Članak 61. 

 

Ravnatelj 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 građe, 

- druge opće akte sukladno važećim zakonskim propisima. 

 

                                                                      Članak 62. 

 

Statut Knjižnice donosi Ravnatelj uz  prethodnu suglasnost Osnivača. 

Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Karlovačke županije. 

Izmjene i dopune Statuta provode se na način utvrđen za njegovo donošenje. 

 

Članak 63. 

 

Ostali opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Knjižnice.  

 

Članak 64. 

 

Statut i drugi opći akti Knjižnice ne mogu imati povratno djelovanje. 

 

XVIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 65. 

 

Svi važeći opći akti Knjižnice ostaju na snazi ako nisu u suprotnosti s ovim Statutom. 

Ukoliko važeći opći akti nisu u skladu s odredbama Statuta, uskladit će se u roku od 3 (tri) 

mjeseca. 

 

Članak 66. 

 

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin 

(Glasnik Karlovačke županije broj19/00, 52/09, 53/11, 17/12, 18/12 - ispravak, 20/12-potpuni 

tekst i 49/13). 

 

Članak 67. 

 

Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Glasniku Karlovačke županije 

                                                                                            

 

                                                                                                           Ravnateljica 

 

                                                                                                 Marijana Mazor, dipl. knjiž. 

 

 

Na ovaj Statut Gradsko vijeće Grada Ogulina dalo je prethodnu suglasnost Zaključkom KLASA: 

023-01/19-01/139, URBROJ: 2133/02-02-19-1 od 19. srpnja 2019. godine. 

ovaj Statut objavljen je u Glasniku Karlovačke županije 33/19. od 19. srpnja 2019. godine te je 

stupio na snagu 27. srpnja 2019. godine. 

 

 

         Ravnateljica 

 

        Marijana Mazor, dipl. knjiž. 

 


