
         PRIJEDLOG 
 
Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (“Narodne novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99. i 

35/08.), članka 23. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ broj 105/97., 5/98., 104/00. i 69/09.) i 
Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci („Narodne novine“ broj 
28/11.), Ravnateljica Gradske knjižnice Pazin, uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Pazina 
KLASA: ___________ URBROJ:____________od _________ svibnja 2012. godine, _____________ 
donosi 
 

IZMJENE (druge) 
STATUTA GRADSKE KNJIŽNICE PAZIN 

 
 

Članak 1. 
U Statutu Gradske knjižnice Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 14/07. i KLASA: 

612-04/09-01/12, URBROJ: 2163/01-12-09-03 od 10.12.2009.), članak 12. mijenja se i glase: 
 

„Članak 12. 
  Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij, ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički 
diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu 
sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju i najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci. 

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za ravnatelja se može imenovati osoba koja ima završen 
preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, kao i osoba koja je 
stakla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i deset godina rada u kulturi, ako se na ponovljeni 
natječaj ne javi osoba koja ima uvjete iz stavka 1. ovoga članka.  

Odluku o imenovanju i razrješenju ravnatelja donosi Gradsko vijeće Osnivača. 
Ravnatelj se imenuje na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za 

ravnatelja.“ 
Članak 2. 

Ove Izmjene Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči 
Gradske knjižnice, a objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi. 
 
KLASA: 612-04/12-01/06 
UR.BROJ: 2163/01-12-12-01 
Pazin, _____________ 2012. 
 

                                                                                   Ravnateljica 
                                                                                   Gradske knjižnice Pazin 
                                                                                  Iva Ciceran, dipl.knjiž. 

 
 

Na ove Izmjene Statuta dalo je suglasnost Gradsko vijeće Grada Pazina svojim Zaključkom 
KLASA: ____________, UR.BROJ: ____________, od _______________2012. godine. 

Ove Izmjene Statuta objavljene su na oglasnoj ploči Gradske knjižnice Pazin _________2012. 
godine, a stupile su na snagu __________ 2012. godine. 
 

                                                                                  Ravnateljica 
                                                                                   Gradske knjižnice Pazin 
                                                                                   Iva Ciceran, dipl.knjiž. 



OBRAZLOŽENJE 
 

I. OSNOVA ZA DONOŠENJE IZMJENA STATUTA 
Pravna osnova za donošenje izmjena (drugih) Statuta Gradske knjižnice Pazin je Zakon o 

izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ broj 69/09.) u kojem su u članku 27. 
stavci 2. i 3., kojima se utvrđuju kriteriji za imenovanje ravnatelja samostalne knjižnice, izmijenjeni i 
usklađeni sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 
123/03., 198/03., 104/04., 174/04. i 46/07.) te Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih 
zvanja u knjižničarskoj struci („Narodne novine“ broj 28/11). 

 
II. TEMELJNA PITANJA KOJA TREBA UREDITI OVIM IZMJENAMA 
Ovim izmjenama Statuta treba utvrditi kriterije za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice 

Pazin, koji se navode u javnom natječaju za imenovanje ravnatelja, kojeg raspisuje i  provodi Osnivač. 
 

III. RAZLOZI ZA DONOŠENJE OVE ODLUKE 
Cilj ovih izmjena je usklađivanje članka 12., stavaka 1. i 2. Statuta Gradske knjižnice Pazin 

(„Službene novine Grada Pazina“ broj 14/07., KLASA: 612-04/09-01/12, URBROJ: 2163/01-12-09-
03 od 10. prosinca 2009.), u kojem su utvrđeni kriteriji za imenovanje ravnatelja, sa zakonskim 
odredbama o utvrđivanju kriterija za imenovanje ravnatelja samostalne knjižnice, koji su utvrđeni 
člankom 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ broj 69/09.) u 
kojem  je propisasno: 

„Ravnateljem samostalne knjižnice može biti imenovana osoba koja ima završen 
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij 
ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku 
stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju i najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci. 

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, za ravnatelja samostalne knjižnice može se 
imenovati osoba koja ima završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od 
najmanje tri godine, kao i osoba koja je stakla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na 
snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i deset godina 
rada u kulturi, ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima uvjete iz stavka 2. ovoga članka.“ 
 

IV.  USKLAĐENJE SA ZAKONOM 
Članak 12. Statuta usklađuje se sa Zakonom i to stavci 1. i 2. na način da se tekst mijenja. U 

cilju jednostavnosti i lakšeg snalaženje predlaže se izmjena članka 12. kako je to navedeno u ovim 
Izmjenama Statuta.  

Radi usporedbe teksta daje se sadržaj članka 12. čija se izmjena predlaže 
 

Članak 12. 
Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za diplomiranog knjižničara utvrđene pozitivnim 

propisom, koja ima stručne i organizacijske sposobnosti i najmanje tri godine radnog iskustva u knjižničnoj djelatnosti. 
MIJENJA SE 

Iznimno, od stavka 1. ovoga članka, za ravnatelja se može  imenovati i osoba koja ima višu stručnu spremu, ako 
se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 1. ovog članka. MIJENJA SE  

Odluku o imenovanju i razrješenju ravnatelja donosi Gradsko vijeće Osnivača. 
Ravnatelj se imenuje na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


